
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

هعبارلا ةعومجملا

نيذلا مكح
نولا األوي شويج



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ مهظعو دنع هللا تايآب نوئزهتسيو ةمظنأ

لا:253 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

9: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

عإالاهئ....وهللا أللج لتاقو هللا ةملك عإالء يف مهاس نم لك ىلإ
مهركذأس نيذلا نم وه يذلا يخأ عم لمعأ هللا،انأ يف مكبحأ ينإ

سانلا نم ريثكلا انعمتجم يف كانه هنأ وهف يلا ؤس ..امأ صنلا يف
يف مهلا قتعاو نيدحوملا نيملسملا لتق لع شيجلا نولا وي نيذلا
عطقو سبالم شيعلا المو سلا حإالل هنأب نولوقي ام لجأ نم نانبل
امدنعو ، ةيفلسلا ةعامجلا فرطتلا ب نودصقيو ، فرطتلا باب
نآرقلا نم تايآو ةيوبنلا ثيداح واأل ةيعرشلا ججحلا ب مههجاون

لهو ؟ نورفكي سانلا ؤهالء لهف . نيدلا بو اهب نوئزهتسي ميركلا
؟ محرلا يوذ نم اوناك نإو مهيلع الم سلا ءاقلإ وأ مهتقفارم زوجي
ىلع درلا ةفرشملا ةنجللا وأ يسدقملا دمحم يبأ خيشلا نم وجرأ
وه امو ، مهنم هنأب تركذ يذلا يخأ عم لمعأ ؛ألين ةعرسب يلا ؤس

؟ هلعفأ نأ يّنم ضورفملا

ةداهشلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

... هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

. ضر يفاأل لوبقلا كل عضوو هلجأ نم انتببحأ يذلا هللا كبحأ

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

و ةعباتملا و ةدوملا و ةبحملا يه: االة وملا نأ لئاسلا يخأ ملعا
كلذ فرصو ، نيملسملل نوكت يهو ، نانسلا و ناسللا ب ةرصنلا

ةيتوغاطلا تاموكحلا نأ مولعملا نمو ، نيدلا نع ةدر يه نيرفاكلل



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

مه اهشويج كلذكو نيملسملا بالد يف مكحلا ةمزأ ىلع ةطلستملا
. مهنم ةءاربلا بجي وماالمهت،لب حصت ،ال ةدرو رفك فئاوط اعيمج

لتق ىلع هتنواعمو هترصانمو ينانبللا شيجلا ومفاالة هيلعو
هنوركذي ام لا حب اهغوسي ،ال ةحيرص ةدر يه مهلا قتعاو نيدحوملا

. فرطتلا باب عطقو سبالم شيعلا المو سلا الل حإك تارربم نم

َنيِذَّلا (138) اًميِلَأ اًباَذَع ْمُهَل َّنَأِب َنيِقِفاَنُمْلا ِرِّشَب ىلا:{ عت قلا
َةَّزِعْلا ُمُهَدْنِع َنوُغَتْبَيَأ َنيِنِمْؤُمْلا ِنوُد ْنِم َءاَيِلْوَأ َنيِرِفاَكْلا َنوُذِخَّتَي

.[139،138: ءاسنلا ]{ اًعيِمَج ِهَّلِل َةَّزِعْلا َّنِإَف

نم اندنع ، حاوب رفك اضيأ وهف هلوسرو هتايآو بهللا ءازهتس امأاال
اَّنُك اَمَّنِإ َّنُلوُقَيَل ْمُهَتْلَأَس ْنِئَلَو ىلا:{ هللاعت ،قلا ناهرب هيف هللا
(65)اَل َنوُئِزْهَتْسَت ْمُتْنُك ِهِلوُسَرَو ِهِتاَيآَو ِهَّللا ِبَأ ْلُق ُبَعْلَنَو ُضوُخَن

.[66،65: ةبوتلا ]{ ْمُكِناَميِإ َدْعَب ْمُتْرَفَك ْدَق اوُرِذَتْعَت

ولو ، هلوسرو هتايآو بهللا ئزهتسي نم رفك يف حيرص صن اذهف
ا هجو ىلع سيلو ، بعللا و لزهلا و ضوخلا هجو ىلع هؤازهتسا ناك
هللا تايآ هعماسم ىلع تيقلُأ نمف ؛ هيلعو الل. حتس وأاال داقتع ال
نم ءيشب وأ امهب أزهتساف لئاسملا نم ةلأسم يف هلوسر ثيداحأو
وال سلا جي ال حهلا اذه ناك نمو ، دترم رفاك وهف هماكحأ وأ نيدلا

ةلمجلا ،بو هتوعدل هبإال طلتخُي الموال سلا هيلع ىقلُي وال بحاصي
. ماحر األ يوذ نم ناك نإو ىتح هنم، ةءاربلا راهظإ بجي

ثم ةراجتك حالل لمع وه نيروكذملا نم دحأ عم لمعلا ناك نإ امأ
ال نأ طرشب ، مرحت ،فال نيرفاكلل ةنواعم وأ ةرصانم هيف سيلو ال،
هيلإ، نوكرلا و هتكحاضمو هتفط مال ىلإ يدؤي هعم لمعلا نوكي

ةرشاعملا و سانئتس اال قيرط نع يتأت يتلا نماألعفلا كلذ وحنو
نإ ةصاخو هعم لمعلا نع دعبلا ىلو األ ناك نإو . ةبحصلا لوطو
نأ نم ققحتلا ب اناخأ كيصون نكلو . هريغ حاتم لمع كانه ناك
تنأ كمهفب سيلو ثيداح واأل تاي باآل اقحوه نيروكذملا ءازهتسا

و شاقنلا ءانثأ مهنم كلذ ردص نإ ؛ احوجرم ناك نإ اصوصخ
ببسب كلذك لا حلا ناك نإ مهريفكتب لجعتلا يغبني ،فال ةارامملا

و مهلا عفأو مهلا وقأ صيحمت يغبني ،لب سفنلا ظوظحو ةموصخلا
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه .. ةلمتحم تناك نإ اهنم ققحتلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ

يسدقملا ديلولا وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ رذع ريغ نم داهجلا ضر أل كراتلا مكح

لا:231 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

9 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. بيبحلا يخيش اي مكيلع الم سلا

وألهن يادلا و نم بلط ىلع قارعلا ضرا تكرت يقارع باش انأ
ابولطم تحبصأف يلا قتعا دعب كانه ام اعون اجرح حبصأ يعضو

ال هنيدم ريغ ىلإ ترداغ اذإ ينعي ةوقب ابولطم نكأ مل نكلو كانه
و حاحلإ نكلو هللا نذإب ءيش يلع ثدحي نل دحا اهيف ينفرعي

ترداغو مهبلط تيبل يعم نوملكتي امدنع يبلق فعضو يادلا
يخيش ايف اإلسالةيم نادلبلا ىدحإ يف يتسارد لمك أل قارعلا
يننأ املع ؟؟؟ فحزلا نم راف انأ له ربدلا يلوم انأ له بيبحلا

. قارعلا يف داهجلا يف نيلماعلا نم تنك

يقارعلا ذاعم وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

: كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

- فحزلا هروضحو هدلبل ودعلا روضح نم كتلا حك حهتلا تناك نم
هل زوجي وال هقح يف نيعتم داهجلا نأ كش -فال هناوخإ عم هداهجب
مدقم نيدلا ظفحف ، تناك امهم ةيويند ةحلصم ألي داهجلا كرت
يفو لسنلا و لا وملا لقعلا و سفنلا نم حلا صملا رئاس ظفح ىلع
كتعاط نإ مث دحأ ىلع هيف ألدح نذإ ال نيعتملا داهجلا اذه لثم
ةيصعم يف قولخمل ةعاط فال ةيصعملا ريغ دودح يف يه كيدلا ول

نم هب كارمأ اميف كيدلا و عيطت أال كقح يف لص األ ناكف قلا خلا
هللاإل ةملك إلعالء داهجلا كرتت فيك ،مث كيلع نيعتملا داهجلا كرت
نم ريثك يف ةنسح ةوسأ كل سيلأ ؟! ةيويند ةسارد مكلا
ا مهنمو هللا نيدل ةرصن ةيويندلا مهحلا صم اوكرت نيذلا نيدهاجملا

هتسارد كرت امدنع دوسحم هللا تيب هبسحن امك ديهشلا ألريم
أل يبيلصلا وزغلا دعب نيدهاجملا فوفصب قحتلا و ةيعماجلا



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يخأ كش ؟ال هؤادعأ هباهو ايندلا يف هركذ هللا ىلعأف ناتسناغفأ
يعرش رذع ريغل داهجلا ةحاس ككرتب تأطخأ كنأ كيف هللا كراب
عباتت نأ كتنيدم تريغ ول كناكمإب ناك هنأ تركذ كنأو اصوصخ
ةبوتلا و رافغتس نماال راثك باإل كيلعف .. دحأ كفرعي نأ نود كداهج
مهترصن وأ كناوخإ عفنو داهجلا ىلإ ةدوعلا تعطتسا نإو هللا ىلإ

انع وفعي هللانأ لأسن .. كلذ كيلعف ؛ تاحاسلا نم ةحاس يأ يف
. كنعو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

هقدنف يف رمخلا عيبل انوناق ردصي نم لوح
؟ اهاطاعتي نم سرحيو

لا:240 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

10 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

رفك ةلأسم يف ةهبش يدنع ... هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع الم سلا
يلا: كتلا يه و نيناوقلا يمكحم

قدنفلا يف انوناق ردصأ ،و قدنف هل ملسم لجر كلا نه ناك اذإ
نم اددع نيع كلذ قوف و هيبراشل ضرعتلا مدع و رمخلا عيبل
هللا كراب ؟ همكح امف . كلذ ىلع ضرتعي نم عنمل األنم يفظوم

. مكيف

abuHafs: لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

رمخلا عيبيل هقدنف يف ايلخاد انوناق ردصي يذلا اذه لضافلا اناخأ
اهيعئاب ةسارحل نمأ يفظوم نّيعيو اهيبراشل ضرعتي ال يكلو

اهيف شيعي يتلا ةلودلا نوكت امدنع إال كلذ نم نكمتي ،ال اهيبراشو
عنتمي وهف ةيعضولا اهنيناوقب اهيطاعتو اهعيبل صخرتو رمخلا حيبت
اهشيج ةوقو اهنيناوق ةكوشب اعانتما تركذ ام لعفيو اهميرحت نع
ةفئاطلا نم وهف كلذ لعف نمو .. نيناوقلا هذه ضرفت يتلا

هذه لا ثمأ يف لوقلا لصف دقو ، ةردقلا نعو عرشلا نع ةعنتمملا
.. ةيميت نبا اإلسالم خيش فئاوطلا

ءيشب هللا، همحر خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا باجأ دقو
قفلا ءاغبلا قاوسأ ةيامح نع لئس نيح هنع تلأس يذلا اذه لثم

: هاواتف نم ص12/190 (3903) مقر ىوتفلا يف



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

له ، راكنإ وال ىمحتو ، اياغبلا قاوسأ اهيف دجوي يتلا نادلبلا س- )
( ةحاب (اإل باوصلا و عوبطملا يف اذكه ؟– ةيحاب يفاإل اذه لخدي

.- باوجلا هيلع لدي امك

نذإ ألهن نيناوقلا ك نوكي دقو ، رفكلا ىلإ لصي نأ ىشخي ج-
اإلنذ خيشلا هيبشت لمأتف حالل).أ.هـ. هنأ دقتعي مل نإو يمومع
يف هنع مولعم وه امك اهيمكحم رّفكي يتلا نيناوقلا ب يمومعلا
ىمحت يتلا ءاغبلا قاوسأ يف ،كوالهم نيناوقلا ميكحت يف هتلا سر
تناك ولو ، رفكلا ىلإ لصت نأ ىشخي قلا كلذلو نيناوق نود طقف

امك نيناوقلا عيرشتب ةحارص اهل صخريو نيناوقلا ةكوشب ةعنتمم
نأاال ،ذإ ملعأ )وهللا ىشخي ) قلا امل هنع لأست نم عقاو وه
وأ ابرلا وأ رمخلا ميرحت نع نيدترملا ةوقو نيناوقلا ةكوشب عانتم

جيورت يف مهصيخرتو مهتكوشب عانتم واال تامرحملا نم هريغ
انايحأ ملسملا هيف عقي دق يذلا درجملا عيبلا ك سيل اهعيبو رمخلا
. ملعأ ..وهللا اهريغ ىتح اإلسالموأ ةلود لظ يف .. ةيصعمك

: ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ نييناملر بلا سامح باون فلخ الة صلا مكح

لا:293 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

الة صلا مكح نع ينديفت نأ خيش اي نكمأ اذإ .. مكيلع الم سلا
امدنع خياشملا ضعب تيأر دقلف ؟ نييناملر بلا سامح باون فلخ

امإ دجسملا رداغيو ةعامجلا كرتي باونلا ؤهالء نم نأاألمام يري
؟ هتيب يف يلصي وأ رخآ دجسمل

يسدقملا ةزمح وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

باون وأ ناوخ اإل باون وأ حتف باون وأ سامح باون نيب قرف ال
ةباينلا ةقيقح تمادام ، بابلا اذه يف مهريغ وأ ةيفلسلا ءايعدأ

ىلإ مكاحتلا و ةيطارقميدلا نيدل اقفو عيرشتلا يهو ةدحاو
عورشلا لبق وولاالءاهل اهمارتحا ىلع مسقلا ،و ةيعضولا نيناوقلا

عيمج مرتحي مسقلا اذهل ةجيتن وضعلا ؛ف ةيعيرشتلا ةفيظولا يف
مل ولو ىتح ةيرثك األ اهرقتو اهعرشتس يتلا ةيرفكلا تاعيرشتلا
هذهو كلذ ىلع مسقأ ألهن اهيلع قفاوي وأ اهعيرشت يف كراشي

..( ريهامجلا ةيمكاح ) ةيطارقميدلا نيد ةقيقح

فلخ الة صلا كرت نم كلا ؤس يف مهتركذ نيذلا خياشملا هلعفي امو
نم فلخ ىلصي نأ زوجي ال ؛ألهن باوصلا نيع وه باونلا ؤهالء
لحي فال مهنايعأب مهرفكي مل نم ىتح ةرفكملا ةعدبلا هذهب خطلت
نيدو روكذملا مهلمع ةقيقح فرعي مادام مهفلخ يلصي نأ هل

.. هيف نوكراشي يذلا ةيطارقميدلا

نكي مل هنأ عم ةيمهجلا فلخ الة صلا كرتب يتفي ناك دمحأ فاإلمام
لقت ال نيعرشملا نيطارقوميدلا ةعدب نأ ينظ يفو ، مهنايعأ رفكي



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

اذهإال كاليم ركنتسي وال اهيلع دزت مل نإ ةيمهجلا ةعدب ةعانش نع
امب هلهجلو اهب هلهجل ةيطارقميدلا ةعدبب نيهتسي نم

.. اهباون هسرامي

سامح نم اوناك ءاوس اهباون فلخ يلصت نأ كل لحي فال هيلعو
هيف مؤي دجسملا نأ فرعت تنك اذإو ، مهريغ نم وأ حتف نم وأ
نإ ،امأ رخآ دجسم يف لصو ؛ ءادتبا هتأت فال باونلا ؤهالء دحأ

باونلا نومدقي نيح سانلا ضعب هلعفي امك ةأجف الة صلل مدُق
مهورخأو مهوصق أل مهنيدو مهديحوت اوهقف ولو اريدقتو مهل اماركإ
دجسملا نم بحسنت نأ كلف اذه لثمب تأجافت نإف ، مهومدق املو

ال ىتح ىلو يهاأل رخآ دجسم يف الكت صو كتيب يف يلصت نأ ولو
ريخ. لكل هللا كقفو .. دجسملا يف ةعامجلا صالة كرتت

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ ينميلا ماظنلا و نييثوحلا برح لوح

لا:285 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هعورشم يه له نميلا يف اآلن ةرئادلا برحلا نع لأسأ نأ ديرأ
نولوقيو ةيغاطلا فص يف نوفصي انه ةوخ نماإل ريثك ىرأ انأو

عم فطاعتم ينأ خيش اي كيلع ي فخأ وال مهيلع هرصني هللا
اهارأ لب ةنسلا لهأ ال ةدئاف يأ برحلا هذه يف ىرأ وال نيدرشملا

؟ ةنسلل نوبستني نمم لئاوعلا الء ؤهل املظ

aborahil: لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو .. لضافلا اناخأ

ألله ةقان ال ينميلا ماظنلا نيبو نييثوحلا نيب ةرئادلا برحلا
لهأ رصني نأ لقعلا نم وال عرشلا نم سيلو لمج وال اهيف ةنسلا

مهتاقاطو مهدوهج كلذب نوعيضيو ةفئاط ىلع ةفئاط اهيف ةنسلا
، مهب صاخلا مهعورشمو مهنيد ةرصنل اهنورفوي نأ بجي يتلا

كراعمل ادوقو نيملسملا ءانبأ نوكي نأ لقعلا نم وال عرشلا نم سيل
.. مهريغ عيراشمو

مهئانبأ ةيبرتب فورظلا هذه نم ةدافتس اال ةنسلا لهأ ىلع لب
نيذلا نيدلا راصنأ ىلإ زايحن واال ديحوتلا و قحلا ةرصنل مهدادعإو
تايار وال ديدنتلا و كرشلا تايار ال ديحوتلا ةيار عإالء مهمه

هللا ةملك نوكتل لتاق نمف .. ةثيبخلا ةينطابلا بازح واأل ضفاورلا
لتاق نم ،ال حيحصلا ثيدحلا يف امك هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

األ ليبس يف لتاق نم ،وال نيناوقلل ةمكحملا ةمظن األ ليبس يف
هللا ىلص يبنلا باحص أل ةرفكملا و نيدلل ةفرحملا فئاوطلا و بازح

.. هتاجوزل ةنوخملا و ملسو هيلع

رمأ مهتثاغإو نادلولا و ءاسنلا نم نيفعضتسملا عم كفطاعتو
؛نإ ةنسلا لهأ نم اونوكي مل ولو ىتح هيف كيلع جرح ال دومحم

مهدصقت نم ناك نإ فيكف ؛ ةنسلا ألله نيبراحملا نم اونوكي مل
لكل هللا كقفو .. كلا ؤس يف ترشأ امك ةنسلا لهأ ىلإ نوبستني

ريخ.

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

بكترا له ؟ يماحم ناونع ىلع لد نم مكح ام
؟ كلذب ارفكم

لا:265 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

تثدح .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم ...سلا لضاف األ انخياشم
: يهو ، ةريصقلا ب تسيل ةدم نم ةثداح يل

لجر ينفقوتسا اهدنع عراشلا يف يشمأ تنك نماألماي موي يف
ال ,انأ همسأ يل قولا يماحملا بتكم نيأ يل قلا نسلا يف ريبك
انم بيرق تيب كانه نأ يملع بسح ىلع نكل يماحملا كلذ فرعأ
كلذ يف هل تلقو ريبكلا لجرلا كلذ تبجأ انأف يماحمل بتكم هيف
فيك يردأ ال همسأ فرعأ ال انأ نكل يماحم بتكم دجوي تيبلا
لوجت الزتلا ةثداحلا هذهو ردص هنكل ، نعر األ لعفلا اذه ينم ردص

ّلدب رفكلل طانم يف تعقو انأ له مكلأسأ نأ ديرأ انأف يرطاخ يف
كلذ ينأب املع , ةثداحلا يه هذه .. يماحملا بتكم ىلع لجرلا كلذ

-وهللا تلعف ينكل , يماحملا ديري اذام فرعأ وال هفرعأ ال لجرلا
الم. -وسلا ناعتسملا

يبيللا ةشئاع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

لثم عبتت فلكتت ..وال كيلع هللا ددشيف ددشت ال لئاسلا اناخأ
هيلع هللا ىلص هيبن فصو ىلا فهللاعت اهيف شيتفتلا و األروم هذه

،( َنيِفِّلَكَتُمْلا َنِم اَنَأ اَمَو ٍرْجَأ ْنِم ِهْيَلَع ْمُكُلَأْسَأ اَم ْلُق ): هلوقب ملسو
اهضعب ةريثك ءايش أل مهنودصقي نيماحملا نودصقي نم نأ مولعمف
ةلزان نع لأسي وأ ةينوناق ةراشتس ال بهذي نم مهنمف هيف جرح ال



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

امبر نم مهنمو .. اهيف هيلع امو هل امو اهتاقلعتم نعو هب تلح
ةلا فك وأ اهكلمت وأ ضرأ عيبك تاحابملا نم ريثكل يماحم لكوي

لئاسملا نم كلذ ريغ وأ تاكارش وأ عويب وأ دوقع قيثوت وأ صخش
نع عفديل وأ ةلزان يف ماحم ىلإ أجل نم لك سيل اضيأو ، ةحابملا
نم ففخي وأ ارئاج امكح وأ ةيهاد وأ ةبيصم هدلو وأ هلهأ وأ هسفن
هللا عرشل ةضقانملا ةيتوغاطلا ماكح األ ىلإ مكاحتي نأ الدب ةملظم
طالق نم ةيصخشلا لا باألوح ىمسي ام ىلإ مكاحتي نم كانه ؛لب
ب مكحت اهنأ ال وأتم اهوحنو ثيراومو ةناضحو علخو جاوزو

ةيراد اإل لئاسملا ضعب يف مكاحتي نم كانهو ، اإلسالةيم بهاذملا
كلذ وحنو نيرجأتسملا و تاراقعلا مالك نيب يرجت يتلا تاف ال كخلا
ماكح األ ةلجم ىلع ينبني باوب األ هذه يف مكاحتلا نأ ال وأتم
نمز ذنم يفنحلا هقفلا نم ةقتشم ةمظنأ يهو يتلا ةيلدعلا
ضعب يف يندملا نوناقلا لا جم يف اهضعبب لمعي الزلا نيينامثعلا
دعبأ دقف نيلوأتملا ؤهالء لا ثمأ ريفكت يف لجعت نمف بلاالد..
نم رثكأو ، ريفكتلا يف ولغلا يواهم ىلإ مادق هباأل تلزو ، ةعجنلا
أل اننامز يف سانلا ماوع نورفكي نمم مكاحتلا باوبأ يف نوملكتي

مهرثكأو ؛ عرشلا ناطلس بايغو مهفاعضتسا نوعاري ،وال كلذ لج
ال مهرثكأ لب ، باوب األ هذه لثم ىلإ أجلي نم ليوأت نوعاري ال
وأ ةطرش رفخم نم برتقا نم لك نأ مهدنع ،لب اهليصافت نوفرعي
وأ رظن نود ريفكتلا ةرطنق ىدعت دقف ماحم نم وأ ةمكحم نم

رصبتلا و هيف يورتلا ىلإ بابشلا وعدأ ريطخ رمأ اذهو !! ليصفت
ةفئاطلا نيب امود قيرفتلا ،و هدح ىلع ةلزان لك ليصافت ةفرعمو

عابتأ نم اوسيل نم نيبو ، اهعبتي نم نيبو ةعنتمملا ةبراحملا
مهنأ لص األ نيماحملا ةفئاطو .. سانلا مومع نم ةعنتمملا ةفئاطلا
نإو مهتفيظوو ، ةاضقلا ك اوسيل مهف ةكوشب نيعنتمملا نم اوسيل

أل نكلو ؛ ةيعضولا نيناوقلل ماكتحا نم اهيف امل رفكلا ةنظم تناك
و مكاحملا عونت وأللج ةفيظولا هذه يف صصختلا دوجو لج

ةفئاطلا نم اوسيل انلق امك نيماحملا نوكو ؛ نيناوقلا و اياضقلا
هلمع ةفرعمل ةدح ىلع ماحم لك يف رظنلا بجو ةعنتمملا ةبراحملا
عيمج ريفكت ..امأ كلذ بسحب هيلع مكحلا مث نمو هصصختو

.. ريفكتلا ءاطخأ نم هارنف ليصفت نود ةفيظولا درجمل نيماحملا
نم اهدع نكمي ال ماحملا بتكم ىلع لجرلا كلذل كتل دفال هيلعو

ةمدقتملا متحاالت نماال ريثك دورول ؛ حيرصلا رفكلا ىلع نواعتلا
ك حصننو ؛ يماحملا ىلإ هباهذ نم لئاسلا اذه فده ىلع اهريغو

سواسو نع ضارع ،واإل كلذ ءارو امع بيقنتلا فلكت كرتب
.. ريفكتلا تاطانم نم اطانم تبكترا دق كنأ كمهوي يذلا ناطيشلا
ناك امل ةيادبلا ذنم يماحملا ىلع لجرلا لدت ملف ءادتبا تعروت ولو
ءاقتا باب تحت اجردنم كلعف نوكيو ؛ كلذ كيلع ركني نأ ألدح

.. حلا صلا لمعلا و عفانلا ملعلا ىلإ كايإو هللا اناده .. تاهبشلا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ةودع ىلإ نيزاحنملا ءاملعلا ضعب يمر مكح
؟ قافنلا ب تاموكحلا

لا:65 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا لأسأ ، انخيش هللا مكايح .. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا
نع انخيش يلا ؤس ةيفاعلا و ةحصلا مامت يف اونوكت نأ ميظعلا

. نيعملا ىلع قافنلا ب مكحلا

يف اومتراو تيغاوطلا نع اوعفاد نيذلا ءاملعلا كئلوأ ةصاخو
اومرو ، سفنلا و لا اإلسالمبملا ةرصن نع اولذخو مهناضحأ
ءاملع اومرو ، ططشلا و هفسلا عاونأ لكب مهراصنأو نيدهاجملا

. كتليضف هفرعي امم هريغو جراوخ مهنأب قحلا

يرصملا ريبزلا : لئاسلا

***

: باوجلا

م يحرلا نمحرلا هللا مسب

.و نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع وال نيقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب

مكلا نب نابتع ّنأ امهيحيحص يف ملسم و ّيراخبلا ىور وأال:
ُتركنأ هللادق لوسر الم،قفلا:اي ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا ىتأ
يذّلا يداولا سلا راطم األ تناك اذإف ، يموقل يّلصأ ،وانأ يرصب
ُتددو ، مهب يّلصُأف مهدجسم يتآ نأ عطتسأ ،ومل مهنيب و ينيب

هل .قلا ىّلصم هذخّتأف يتيب يف يّلصتف ينتأت كّنأ هللا لوسر اي
هللا.ق ءاش نإ لعفأس : مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر
نيح ركب وبأ المو ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر ادغف : نابتع لا

هل، ُتنذأف الم ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر نذأتسأف ، راهّنلا عفترا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

كتيب يف يّلصأ نأ ّبحت نيأ ّمثقلا: تيبلا لخد ىّتح سلجي ملف
هيلع هللا لوسر ماقف ، تيبلا نم ةيحان ىلإ هيلإ ُترشأف ؟.قلا:
مّلس،قلا ّمث نيتعكر ىّلصف انففصف انمقف ، رّبكف الم ّسلا الةو ّصلا
يف باثف هل،قلا: اهانعنص ةزيرخ ىلع هانسبحف :- نابتع –يأ

: مهنم لئاق ،قفلا اوعمتجاف ددع ووذ راّدلا لهأ نم لا جر تيبلا
كاذ : مهضعب -؟.قفلا نشخّدلا نبا –وأ نشخّدلا نب مكلا نيأ

ال ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر .قفلا هلوسر هللاو ّبحي ال قفانم
هللا هجو كلذب ديري هللا الهلإإالّ دققلا هارت ،أال كلذ لقت م:ال
ىلإ هتحيصن و ههجو ىرن اّنإف ،قلا: ملعأ هلوسر هللاو ؟.قلا:
مّرح هللا ّنإف الم: ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر .قلا نيقفانملا

هللا. هجو كلذب يغتبي هللا الهلإإالّ نمقلا راّنلا ىلع

ق نشخّدلا نب مكلا دقُتفا اّمل ،ووه تملُع اهّلعل ةّصقلا نم دهاشلا
، قفانم هّنأب الم ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر سلجم يف مهضعب لا
نم هوأر امل وه قافنلا ب نشخّدلا نب مكلا مهضعب يمر يف ةّلعلا و
الم ّسلا الةو ّصلا هيلع هلوسرل و هلل هؤادع و هقافن ملُع نمل هتسلا جم
ب ىمر يذّلا ىلع ضرتعي ملف الم ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا امأ ،و
ب نييعتلا قلطم هيلع ركني ،ومل نشخّدلا نبا نّيع إالّاّمل قافنلا
و راصن نماأل وهف نشخّدلا نب مكلا ،اّمأ هيعاود ترّفوت اذإ قافنلا
ال ّصلا هيلع هللا لوسر عم تاوزغلا نم اهدعب وام اردب دهش نّمم وه
هل ةيكزت تناك ردب ةوزغ اميس وال تاوزغلا هدوهشف الم، ّسلا ةو
وه امك نطابلا ناونع رهاظلا و هنع هللا يضر قافنلا ب هيمر نم عنمت
هل سيل لب نشخّدلا نب كلا اممل هل سيل ئرماب فيكف ، اندنع رّرقم

؟ قافنلا ب هيمر بجوي ام هباكترا إال

ام ىتأ اذإ قافنلا ب نّيعملا يمر ةيعورشم ىلع ّلدي ثيدحلا ف
ىلع اءانب سيل ،و عناوملا ءافتنا و طورشلا رفوت دعب كلذ بجوي
مولعم رهاظ رمأب اوتاو قافنلا هلب مهيمر اولّلع مهف ، مهولا وأ ّنظلا

يِف ْمُكْيَلَع َلَّزَن ْدَقَو ": ىلا هللاعت هلوقل اقادصم اذه ،و مهدنع
اوُدُعْقَت َفال اَهِب ُأَزْهَتْسُيَو اَهِب ُرَفْكُي ِهَّللا ِتاَيآ ْمُتْعِمَس اَذِإ ْنَأ ِباَتِكْلا

ُعِماَج َهَّللا َّنِإ ْمُهُلْثِم ًاذِإ ْمُكَّنِإ ِهِرْيَغ ٍثيِدَح يِف اوُضوُخَي ىَّتَح ْمُهَعَم
." ًاعيِمَج َمَّنَهَج يِف َنيِرِفاَكْلا َو َنيِقِفاَنُمْلا

نأ هب لئاقلا ىلع بجي يعرش مكح وه قافنلا ب دحأ نييعت : ايناث
باب حتف زوجي هب،فال مهُّتا اّمم ائيرب اناسنإ يمري نأب هللا يقتي
ةعدبلا ب مهفلا خ نم ّلك اومر مهل الخالق سانأ نم ُلبق نم حتُف امك
سيل و ليكنت و حرج إالّ مهنم انيأر امف ، ليدعتلا و حرجلا ةجحب
ّلكف ، مهخياشمل خضر و مهجهنمل عضخ نمل إالّ ادبأ ليدعت ةّمث

، ميظعلا هللا يدي نيب فقوي موي لعفي و لوقي امب نيهر وه ءيرمإ
نأ لبق رمأ ّلك نم تّبثتي و هّبر يقتي و هسفن ناسن اإل بساحُيلف

. ناعتسملا هللا ،و رفكلا وأ ةعدبلا وأ قافنلا ب ادحأ يمري



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يفكي ،و ءاملعلا ةناكم و ملعلا لضف تنّيب ةريثك ةّلدأ : ثاثلا
وم هسفن عم مهنرق و هتينادحو ىلع مهدهشأ هللا ّنأ افرش ءاملعلل
الم، ّسلا الةو ّصلا مهيلع ءايبن األ ةثرو مهّنأ افرش مهيفكي ،و هتكئ ال
األ دعب قلخلا رئاس ىلع لضفُي مل ملا علا ّنأ ملعُي نأ بجي ام نكل
اذه ،لبنلا هترهش وأ ةيميداك األ هتداهش وأ هتاظوفحم درجمل ءايبن

،و ّقحلا ب اعدص و ةحصانم و ةوعد ىلا هللاعت رمأب همايقل لضفلا
ملا هللا،علا ليبس يف اداهج ،و ركنملا نع ايهن و فورعملا ب ارمأ
داهجلا يف اميس وال قحلا لهأ ةلفاق ةمّدقم يف نوكي نأ بجي

اذإ اّمأ )؛ يمامأ نكف يمامإ تنك نإ ) ليق امك هللا، ليبس يف
ب هفصو نع ىّلخت دقف ، اعرش هب طونملا هرود نع ملا علا ىّلخت

ماكحلا ىلإ لوخدلا دّرجم لوخدلا اوربتعا فلسلا ءاملعف ، ملا علا
و دييأتلا و ءانثلا مهل لذبي نمب فيكف ، ةمهُت مهسلا جم يف
،وأ يأرلا هوفلا خ مهّنأ دّرجمل نيملسملا هناوخإ ىلع مهضّرحي
ىداع نمم إالّ فرعُي مل اذه ، تاقبوملا هفارتق ال مكاحلا اوضراع
هباتك يف ينانكلا ةعامج نب نيّدلا ردب علاالةم ،قلا هلهأ و قحلا
ملعلا ةليضف نم ركذ ام عيمج ّنأ ملعا :(و مّلكتملا و عماسلا ةركذت
نيذّلا نيقّتملا األرارب نيلماعلا ءاملعلا قح يف وه امّنإ ءاملعلا و

نم ال ميعنلا تاّنج يف هيدل ىفلزلا و ميركلا هللا هجو هب اودصق
وأم هاج نم ةيويند ضارغ ،وأأل ةّيوط ثبخ ،وأ ةّين ءوسب هبلط

ىهتنا .( عابت األ ةرثاكم وأ لا

َّنِإ ": هناحبس قلا يذّلا وه افنآ ُترشأ امك ءاملعلا فّرش يذّلا ف
ِساَّنلِل ُهاَّنَّيَب اَم ِدْعَب ْنِم ىَدُهْلا َو ِتاَنِّيَبْلا َنِم اَنْلَزْنَأ اَم َنوُمُتْكَي َنيِذَّلا
اوُباَت َنيِذَّلا *اَّلِإ َنوُنِعاَّللا ُمُهُنَعْلَيَو ُهَّللا ُمُهُنَعْلَي َكِئَلوُأ ِباَتِكْلا يِف

." ميِحَّرلا ُباَّوَّتلا اَنَأَو ْمِهْيَلَع ُبوُتَأ َكِئَلوُأَف اوُنَّيَبَو اوُحَلْصَأَو

هّلك هّنأ يعرشلا ردصملا ذخأي نأ هيلع ةنسلا و نآرقلل سرادلا ف
مظع ىلع ّلدت يتّلا صوصنلا ب طقف ثبشتي هللا،النأ دنع نم
ءاملع نم قحلا ءاملع ددحت يتّلا صوصنلا لمهي و ءاملعلا ةناكم

و ةّنسلا و نآرقلا صنب ةدحاو ةبتر ىلع مهّلك اوسيل ءاملعلا ،ف ءوسلا
األةّم. فلس لمع

مهتّمأ عم اوفقي نأب نامزلا اذه يف ةّصاخ مهب طونم رود ءاملعللف
ةّلتحم اإلساليم ملا علا نادلب نم ريثكو ، اهمومه و اهلكاشم ،عم

ل كاهتنا و ديرشت و لتق ؟، ءاملعلا نيأف نييلص األ رافكلا فرط نم
؟، ءاملعلا رود نيأف اإلسالةيم نادلبلا نم ريثك يف سرامُي ضارع أل
ملااإلسال علا نادلب نم ريثك يف تاركنملا و نوجملا و ةليذرلا رشن
دّرش بعش و اومّتُي لا فطأ و تلّمر ءاسن ؟، ءاملعلا رود نيأف يم،
رود نيأف ، نيّلتحملا يديأ ىلع ملااإلساليم علا نادلب نم ريثك يف
ماكح فرط نم ةبراحم و لب ةلّطعم اإلسالم ةعيرش ؟، ءاملعلا
يف مهب جزي هللا ىلإ ةاعدلا ؟، ءاملعلا رود نيأف ، اإلسالةيم نادلبلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

قافنلا و داحل واإل نوجملا و ةيحاب اإل ةاعد ،و نوجسلا فلتخم
باوبأ حتفتو ؟، ءاملعلا رود نيأف ، ةعيفرلا بصانملا يف نورّدصي

؛و اهيعارصم ىلع اإلساليم انملا ع يف دوهيلل و ىراصنلل ةيّرحلا
، لئاسولا و بيلا األس ةفاكب قحلا ةاعد ىلع تاقياضملا و قييضتلا
،و هتامرح كهتنُت ىصق األ دجسملا اذه ؟،و ءاملعلا رود نيأف

؟ ءاملعلا رود نيأف ، رصاحم ينيطسلفلا بعشلا

قّلعتي إالّام ءاملعلا ؤهالء نم ريثك نم فرعن مل : لوقأ
ب نوننفتي لباقملا يف ،و مهنع اعافد و ءارطإ و احدم مهماكحب
يف ماكحلا ؤهالء ةعزانم دارأ نم ّلك ىلع ضيرحتلا و ليكنتلا
ىلع يماحملا رود وه ءاملعلا ؤهالء نم ريثك رود راصف ، مهمكح

إالّبهللا. ةّوق وال لوح ،وال مرجملا

ِناَبْهُّرلا َو ِراَبْحَأْلا َنِم ًاريِثَك َّنِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :"اَي ىلا عت قلا
ىلعف ." ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َنوُّدُصَيَو ِلِطاَبْلا ِب ِساَّنلا َلا َوْمَأ َنوُلُكْأَيَل

لاال مهتناكم اوذخأي ،و مهدشر ىلإ اودوعي هللاو اوّقتي نأ ءاملعلا
. مهب ةقئ

اإل مدع و ملعلا بلط ىلع مهثحأو بابح األ ةوخ اإل حصنأ : اعبار
ةعيضم اذهف ةمهُت ّيأب ريغلا يمرب - مامته اإل مدع لوقأ لا-وال غشن

نم اهفّلخ يتّلا ةرغثلا نوّدست مكّلعل ملعلا ب اوّمتها ، تاقو لأل
هل اوصلخأ و بلطلا يف هللا عم اوقدصأ ، ءاملعلا ؤهالء نم مهفلا خن
لهأ و قحلا ةرصنل رُثك مأ ّلق ءاوس مكملع اولذبا ،و مكلا معأ رئاس
نع و اهضرع نع نيعفادملا األةّم روغث يف نيفقاولا اميس ال قحلا

إالّبهللا. ةّوق وال لوح .وال اهنيد نع و لب اهيضارأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرئازجلا نايفس صفح وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ قارعلا يف ةنسلا راصنأ ةعامج لوح

لا:273 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

راصنأ ةعامج هاجت يعرشلا فقوملا ام وه يلا ؤس هللا.. مسب
؟ قارعلا يف ةنسلا

هللا. ةمحرو مكيلع الم وسلا

helal111: لئاسلا

***

: باوجلا

و ءايبن األ متاخ ىلع الم الةوسلا وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

: دعبو

عفد ىلع لمعت ، ةيداهج ةعامج يه ةنسلا راصنأ ةعامج نإف
نم وتواله هيلإ زاحنا نم لتاقتو ، نيدفارلا بالد يف لئاصلا ودعلا
،ال ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع اهتادقتعم يف قفاوت ، نيدترملا

انناوخإ ىلع انبتع نكلو . ءاربلا وولاالءو ةيمكاحلا ةلأسم يف اميس
ا قارعلا ةلود ةيار تحت مهئاوضنا رخأت وه ةنسلا راصنأ ةعامج يف

. اهرزأ دشو ، اهفوفصب ماحتل إلسالةيم،واال

ةنسلا راصنأ ةعامج يف انناوخإب ماقملا اذه يف بيهن نحنو
ديحوت ىلإ مهوعدنو ةقداصلا ةيداهجلا تاعامجلا نم اهريغو
اهاوس ام لك ىلع نيدلا ةحلصم ميدقتو ديحوتلا ةملك تحت ةملكلا
ءادعأ ةظاغإو ، رصنلا ليجعت بابسأ نم كلذ يف امل حلا صملا نم

نم قرفتلا يفاالتخالفو امل ةقرفلا الفو خلا ذبنل مهوعدنو هللا،
نيد نم مولعم وه امك رصنلا رخأتو ةوقلا باهذ لب نيهوتو لشفلا
َبَهْذَتَو اوُلَشْفَتَف اوُعَزاَنَت اَلَو عوال:[ لج ،قلا هناحبس هننسو هللا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

[ ْمُكُحيِر

نأو نيدهاجملا انناوخإ فص دحوي نأ ىلا عتو هناحبس هللا لأسنو
، نيدلا و قحلا ىلع مهتملك عمجيو ، مهيمر ددسيو ، مهيأر بوصي

. نيمآ

ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، مكحأو ملعأ ىلا وهللاعت اذه
. نيعمجأ هبحصو هلآ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
رونلا وبأ خيشلا

ينيطسلفلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ريفنلا تقو دهاجملا لذخت دق يتلا بابس يهاأل ام
؟

لا:185 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

يف رمغنا نأ دعب هتيادهب مهيلع هللا نم نيذلا بابشلا دحأ انأ
بح يبلق يف هللا لخدأ ىتح يقترأ تلز ام مث يصاعملا و بونذلا
ةيضقو نينس ذنمف ، عطقني ال امه هلعجو نيدهاجملا و داهجلا

ب ائيشف ائيش ةساكتن اال تأدب سعاقتلا عم نكل ، بيلا يف داهجلا
داهجل ىلإ ريفنلا لحإالب ال أهن ذئنيح تملعو نعي... امغر عوجرلا

نم تاونس ةدع دعبو .. نيدهاجملا نيب إال ةماقتس اال نوكت نلو
قفاو ... ةوخ اإل دحأب تيقتلا هللاف ينقفو ءاجرلا و ءاعدلا و ثحبلا

نأ ملعا تنكو ، ةماركلا و ةزعلا ضرأ ىلإ ريفنلل يتدعاسم ىلع
إال نوكت نل هعرش ىلع ةماقتس واال ةماركلا و ةزعلا و ءانهلا و ةداعسلا
واألنم ةطرشلا رابخإب ينوددهو .. يباهذ اوضفر يلهأ نكل .. كانه

يناوخإ لوخد يف اببس نوكأ نأ أشأ ملو مهلوق دنع امغار تلزنف ،
اإل ىفتخا دقف ميحج يف شيعأ انأو ةظحللا كلت ذنمو . نجسلا ىلإ
ىلإ تعجر فس األرم،لوأل حضفنأ نأ دعب ينمأ ببسل ينع ةوخ

. داهجلل ىعسأو يسفن زهجأ تنك امدنع تش تال يتلا بونذلا ضعب

هللا كراب انوديفأ ؟ داهجلل هأال تسل يننأ الن؟م ذخلا نم اذه لهف
. اركشو ، مكيف

داهجلا نع ثحاب : لئاسلا

***

: باوجلا

و ءايبن األ متاخ ىلع الم الةوسلا وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

: دعبو



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يه يصاعملا و بونذلا ريخ،نأ لكل كايإو هللا انقفو يخأ ملعاف
،لب ريفنلا تقو دهاجملا لذخت دق يتلا بابس األ رطخأو مظعأ نم
كش ،وال نيفصلا ءاقتلا دنع ربدلا هيلوت يف بابس نماأل نوكت دقو
عو لج هللا لوقي ، رصنلا رخأت بابسأ نم يه بونذلا نأ يف كلذك

ُمُهَّلَزَتْسا اَمَّنِإ ِناَعْمَجْلا ىَقَتْلا َمْوَي ْمُكْنِم اْوَّلَوَت َنيِذَّلا َّنِإ ال:(
مهبونذ ضعبب :يأ ريثك نبا )..اآلةي.قلا اوُبَسَك اَم ِضْعَبِب ُناَطْيَّشلا
دهاجي نأ ملسم لك ىلع متحتي هنأ كايإو هللا اناده ملعاو . ةفلا سلا

لعف ىلع كلذك اهدهاجيو ، يصاعملا و بونذلا كرت ىلع هسفن
نمضتت يتلا ىلا عتو هناحبس هللا لبس ىلإ ةيادهلا هل متتل تاعاطلا
َنيِذَّلا :(َو ىلا عتو هناحبس هلوق يف ءاج امك هللا ليبس يف داهجلا

: هلوق يفو ،( َنيِنِسْحُمْلا َعَمَل َهَّللا َّنِإَو اَنَلُبُس ْمُهَّنَيِدْهَنَل اَنيِف اوُدَهاَج
* ىَرْسُيْلِل ُهُرِّسَيُنَسَف * ىَنْسُحْلا ِب َقَّدَصَو * ىَقَّتاَو ىَطْعَأ ْنَم اَّمَأَف )
،( ىَرْسُعْلِل ُهُرِّسَيُنَسَف * ىَنْسُحْلا ِب َبَّذَكَو * ىَنْغَتْساَو َلِخَب ْنَم اَّمَأَو

ىلعو ، هسواسو عفدو ناطيشلا ةدهاجم ىلع ىوقي ال نمف
هل ىنأف ، تاهبشلا نع داعتب واال تاوهشلا كرت ىلع هسفن ةدهاجم
لمجأ امو ، نيرفاكلا و نيقفانملا نم هللا ءادعأ داهج ىلع ىوقي نأ

ناك املو قلا:( ثيح كلذ يف ةيزوجلا ميق نبا علاالةم امقهلا
تاذ يف هسفن دبعلا داهج ىلع اعرف جراخلا يف هللا ءادعأ داهج
دهاج نم دهاجملا )): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا امك هللا
ناك ،(( هنع هللا ىهن ام رجه نم رجاهملا هللا،و ةعاط يف هسفن
ام هنإف الهل، صأو جراخلا يف ودعلا داهج ىلع امدقم سفنلا داهج
هنع، تيهن ام كرتتو هب، ترمأ ام لعفتل وأالً هسفن دهاجي مل

هنكمي فيكف ، جراخلا يف هودع داهج هنكمي هللا،مل يف اهبراحيو
هل، رهاق هيبنج نيب يذلا هودعو ، هنم فاصتن واال هودع داهج

جورخلا هنكمي ال هللا،لب يف هبراحي ملو هدهاجي ،مل هيلع طلستم
ص /3 داعملا داز ).أ.هـ، جورخلا ىلع هسفن دهاجي ىتح هودع ىلإ

.5

: رعاشلا قلا امك وأ

حافك لا ىلع يح ناخ *** فلاالح ىلع يح ناخ نم

ك ةيقب ىلع واإلطالع ردصملا ىلإ عوجرلا ب ميركلا لئاسلا حصنأو
. عوضوملا اذه يف ةسيفنلا رردلا نم هيف هللاامل همحر الهم

تنكو " كلوقو " نيدهاجملا نيب إال ةماقتس اال نوكت "نل كلوق امأو
نل هعرش ىلع ةماقتس واال ةماركلا و ةزعلا و ءانهلا و ةداعسلا نأ ملعأ
هجو نم اذه كبالكم قحلا تبصأ دقل : لوقنف " كانه إال نوكت

إالب نوكت ال ةماركلا و ةزعلا نأ كلوق امأف ، رخآ هجو نم هتبناجو
هللا ىلص هللا لوسر لوق هل دهشيو ، هيف ةيرم ال قح وهف داهجلا
ب متيضرو ، رقبلا بانذأ متذخأو ، ةنيعلا ب متعيابت :((اذإ ملسو هيلع
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هعبارلا ةعومجملا

اوعجرت ىتح هعزني ذالال مكيلع هللا طلس ، داهجلا متكرتو ، عرزلا
نم سيل األةماإلسالةيم هشيعت يذلا راغصلا و لذلا ))ف مكنيد ىلإ
هللا. ليبس يف داهجلا و نيدلا ىلإ عوجرلا إالب هعفدو هعفرل ليبس

تاحاسب ىلا عتو هناحبس هللا عرش ىلع ةماقتس لال كرصح امأو
وال هيف قحلا تبناج ام اذهف بسحو نيدهاجملا نيبو داهجلا
: لوقي ىلا عتو هناحبس هللا هب؛ألن كيصاعمو كفعض ريربت يغبني
اَّلَأ ُةَكِئاَلَمْلا ُمِهْيَلَع ُلَّزَنَتَت اوُماَقَتْسا َّمُث ُهَّللا اَنُّبَر َقاوُلا َنيِذَّلا (َّنِإ
يِتَّلا ِةَّنَجْلا ِب اوُرِشْبَأَو اوُنَزْحَت اَلَو اوُفاَخَت
ِهَّللا ىَلِإ اَعَد ْنَّمِم اًلْوَق ُنَسْحَأ ْنَمَو ): هلوق )....ىلإ َنوُدَعوُت ْمُتْنُك

هللا نأ فيك يخأ ظح )،فال َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو اًحِلا َص َلِمَعَو
نم يننإ قولا ًاحلا ص لمعو هيلإ اعد نم دع دق ىلا عتو كرابت
نوكي نأ نود اوماقتسا هللامث انبر قاولا نيذلا ةرمز نم نيملسملا
ةيصو يف ءاج ام اذهل دهشيو ، نيعم نامز وأ ناكمب صصخم كلذ

ق امل هنع هللا يضر لبج نب ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
: ملسو هيلع هللا ىلص ،قفلا ينصوأ هللا لوسر :اي ذاعم هل لا
ىلع ةماقتس نأاال لصاحلا ،ف ثيدحلا ((.... تنك امثيح هللا قتا ))

، ًانطابو ًارهاظ ، ًانلعو ًارس ناك امنيأو امثيح ملسملل هللاالةمز عرش
. نامز وأ ناكمب هصصخي نأ ألدح لحي وال

ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، مكحأو ملعأ ىلا وهللاعت اذه
. نيعمجأ هبحصو هلآ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
رونلا وبأ خيشلا

ينيطسلفلا
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هعبارلا ةعومجملا

ةزغ عاطق يف ديحوتلا بابش ىلإ ةلا سر بولطم
؟ ماسقلا بئاتك نع لا ؤسو ، رذحلا ذخأب

لا:235 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

دعب: هللاامأ لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

ةزغ؛ عاطق يف ديحوتلا بابشل ةلا سر مكنم بلطن ماركلا انناوخإ
ةموكحلا لبق نم لا واالقتع فطخلل نوضرعتي اولا زام مهنإ ثيح

ىلإ بابشلا اودشرت نأ وه بلطلا ،و دترملا يلخادلا األنم اهزاهجو
نأ ىلإ األماي هذه يف اصوصخو ، نامتكلا و ةيرسلا األذخب ةرورض
ضعبو سامح تلا زامف ، نيكمتلا و رصنلا ب انيلع نميو هللا اهجرفي
يداملا و يركسعلا داتعلا ةقرس يف نوكراشي ماسقلا دارفأ

ءاوس ، داهجلا صخي هنودجي ام لك نوقرسي مهف ، نيدهاجملل
اذه نإ لوقن اننإو . داهجلل مزلي ملا سالحوأ وأ رتويبمك ةزهجأ

لواحت سامحو ، عبتت ةطخ اهنكلو ، ةأجافملا ليبق نم سيل
ام اذهو ، مهتاردق ىدم ةفرعمل تقلا؛ ةحاس ىلإ نيدحوملا جاردتسا

ةزغ. يف اآلن هشيعنو هارن

هنأب ديزيلا يبأ ىفطصم خيشلا ةلا سر ىلع قيلعتو حيضوت انلو
ماسقلا و ةموكحلا نيب قرفي

ماسقلا نأ ةزغ يف هظح امونال ، اهباعشب ىردأ ةكم لهأ :نإ لوقنف
، نيدهاجملل انايحأ فاطتخا تايلمعب موقيو ، موجهلا ب ردابي يذلا وه

نومتني مهنم ريبك ددعو مه ةطرشلا دارفأ نأب املع مكطيحنو
بابشلا و رونلا ابأ لتق يذلا نأ نودقتعت .مأ مهنيب قرف ،وال ماسقلل

لوقن انلزامو ، أطخلا نيع اذهف ؟! ةطرشلا مه هللا مهمحر نيدحوملا
سسجت تايلمعب نوموقي مهارن نحنو ، اهباعشب ىردأ ةكم لهأ نإ

، لسرلا هب لسرأ ام مهفي ال نمم مهضعبو ، ةيفلسلا رصانعلل ةبقارمو
ملعن نم إال ةموكحلا و ماسقلا نيب قرف ،وال ءاوس مكحلا يف مهنكل
نم إال اهتدايقو اهخويشو اهتكرحب سامحف ةلق، مهو كلذ، هنم
كلذ، ىلع نوضرحمو ، نيدهاجملل ثدح امل نوقفاوم يبر محر

. نيدحوملا لتق رظنم نم حرفلا هعسي ال مهضعبو
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هعبارلا ةعومجملا

يف ؛ مهنم ليلقلا إال سامح ةموكحو ماسقلا نأ مكهبنن اننإ اريخأو
، بعشلا ىلع ملظلا لا زامو كلذ، نع ةزغ لهأ اولأساو ، ءاوس مكحلا
نم نوفاخي مهنكلو ، سامح ةموكح يه نم نوفرعي سانلا و

بيذعت يف بيلا سأ مهل ، لوغملا نم سخأو طحأ الء ؤهف ، مهشطب
مكل لوقن اريخأو هللا. هنعل سيلبإ بلا ىلع رطخت مل نيدهاجملا

الم ،وسلا نيدهاجملا ةفاكو سدقملا تيب يف انعمجي هللانأ لأسن
. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

دهاجم : لئاسلا

***

: باوجلا

دعب: هللاامأ لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

نيدهاجملا نم كناوخإ ةحصانم ىلع كصرح ركشن ةيادب
ناك نإو . ةاجنلا و ظفحلا مهلو كلو هللاانل لأسن ، مهيلع كفوخو
يف انناوخإ اميس ال ناكم لك يف ةوخ اإل عيمج حصنن اننإف ، ةملك نم

ا اهتزهجأو ةيتوغاطلا تاموكحلا نم مهرذِح اوذخأي نأ ةزغ عاطق
يف األنم صخي ام ملعت يف مهعسِو يف ام لك اولذبي نأو ، ةينم أل
ةينم األ اهتزهجأو تاموكحلا هذهل اودصرتي نأو االت، جملا ىتش
اولشفُيو مهركم اونمأيف اهنع؛ ةريبكو ةريغص لك اوفرعيل

امبرو مهتكوش فعضُت ةكرعم ىلإ اوجردتسُي ،فال مهتاططخم
اًظفاح ٌريخ ،وهللا ةلفغ نيح ىلع مهلبِق نم اوذخؤُي ،وال اهرسكت

. نامتكلا ب مهجئاوح ءاضق ىلع اونيعتسيلو ، نيمحارلا محرأ وهو
اودحويو ، ةدعلا اودعي نأو ، اوعزجي وال اونهي أال مهيلع بجيو

. نامتكلا ب مهرومأ عيمج يف اونيعتسيو ، مهفوفص

ِوَأ ٍتاَبُث اوُرِفْناَف ْمُكَرْذِح اوُذُخ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:(اَي عت قلا
( اًعيِمَج اوُرِفْنا

ةحاس ىلإ نيدحوملا جاردتسا لواحت سامح نأب كلوق نع امأ
،و تابثلا و ربصلا ب كلذ لباقي نأ بجيف مهتاردق ىدم ةفرعمل تقلا؛
و دورولا ب اشورفم سيل ُقيرطلا اذهف ، تاحارجلا ىلع ِّضعلا
هللا ىلص يبنلا يف انل نكيلو واألشالء، ءامدلا ب شرفم ،لب نيحايرلا
ْنَع حيحصلا يفف ، ةودقلا و ُةوس األ ماركلا هتباحصو ملسو هيلع
َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ىَلِإ اَنْوَكَش َقَلا:" ِّتَرَأْلا ِنْب ِباَّبَخ
وُعْدَت اَلَأ اَنَل ُرِصْنَتْسَت اَلَأ ُهَل اَنْلُق ِةَبْعَكْلا ِّلِظ يِف ُهَل ًةَدْرُب ٌدِّسَوَتُم َوُهَو

ِهيِف ُلَعْجُيَف ِضْرَأْلا يِف ُهَل ُرَفْحُي ْمُكَلْبَق ْنَميِف ُلُجَّرلا َناَك َقَلا اَنَل َهَّللا
َكِلَذ ُهُّدُصَي اَمَو ِنْيَتَنْثاِب ُّقَشُيَف ِهِسْأَر ىَلَع ُعَضوُيَف ِراَشْنِمْلا ِب ُءاَجُيَف
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ٍبَصَع ْوَأ ٍمْظَع ْنِم ِهِمْحَل َنوُد اَم ِديِدَحْلا ِطاَشْمَأِب ُطَشْمُيَو ِهِنيِد ْنَع
ُبِكاَّرلا َريِسَي ىَّتَح َرْمَأْلا اَذَه َّنَّمِتُيَل َوِهَّللا ِهِنيِد ْنَع َكِلَذ ُهُّدُصَي اَمَو

ِهِمَنَغ ىَلَع َبْئِّذلا ْوَأ َهَّللا اَّلِإ ُفاَخَي اَل َتْوَمَرْضَح ىَلِإ َءاَعْنَص ْنِم
مكُراعش نكيلو ، تابثلا تابثلا و ربصلا ربصلا "،ف َنوُلِجْعَتْسَت ْمُكَّنِكَلَو

َكِلْبَق ْنِم ٌلُسُر ْتَبِّذُك ْدَقَلَو ىلا:{ عت }،قلا انومتيذآ ام ىلع نربصنلو }
ِتاَمِلَكِل َلِّدَبُم اَلَو اَنُرْصَن ْمُهاَتَأ ىَّتَح اوُذوُأَو اوُبِّذُك اَم ىَلَع اوُرَبَصَف

.{ َنيِلَسْرُمْلا ِإَبَن ْنِم َكَءاَج ْدَقَلَو ِهَّللا

وعدت ةجاحلا هنم؛ألن الدب ٌرمأ وهف ماسقلا بئاتك نع ثيدحلا امأ
اذه لوح رمتسمو ليوط ٍشاقن طسو يف شيعن نحنو اميس هيلإ،ال

: دادسلا و قيفوتلا هنم نيدمتسم بهللا نينيعتسم لوقنف ، عوضوملا

وأ ٍصخش َيأ عضو دنع ةفطاعلا مهذخأت اَّلأب عيمجلا حصنن : ةيادب
مكح ملعن نأ اذه نم فدهلا ؛ألن عرشلا نازيم يف ٍةعامج وأ ٍميظنت
كلذ ىلع بترن ىتح ، ةعامجلا وأ ميظنتلا وأ صخشلا يف عرشلا

هللا لوسر يف ةنسح ةوسأ انلو ، اعرش امهب نيرومأملا ءاربلا ولاالءو
. راهط األ هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص

لأس لجرل لوقي نأ ةفطاعلا هعنمت مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ف
هعنمت مل حاَّرجلا نب ةديبع وبأو .( رانلا يف كابأو يبأ :(نإ هيبأ نع

نيد يف همكح ملع امل ردب ةوزغ يف رفاكلا هابأ لتقي نأ ةفطاعلا
نب صاعلا خهلا لتقي نأ ةفطاعلا هعنمت مل باطخلا نب رمعو هللا،
ولاالءو ةلثمأ نم كلذ ريغو ، كلذك ردب ةوزغ يف ةريغملا نب ماشه
األ اهيأ اونوكف ، نيدلا يف نيرخ اآل مكح ةفرعم ىلع مئاقلا ءاربلا

اوضكرت ،وال ءاملل شطعلا ديدش يقلتك عرشلا مكح ىقلتي نمم ةبح
. ءاوه واأل فطاوعلا فلخ

تاحفصو ، قرشم خيرات اهل ناك دقف ، ماسقلا بئاتكل ةبسنلا :ب ايناث
ةياكن ةيعونلا اهتايلمع تثدحأ دقو ، دوهيلا داهج يف ةعصان ءاضيب
يفشُت ىرخ واأل ةنيفلا نيب تناك يتلا تايلمعلا هذه ، ودعلا يف

. نينمؤم ٍموق رودص

اذهو ، دنجلا و ةداقلا نم اهدابكأ تاذلف بئاتكلا تمدق دقو
اهدهشن ةداهشلا هذهو ، هركنُي نأ دحأ عيطتسي ال فِّرشملا خيراتلا

. قدصلا لوقو لدعلا و فاصن اإل باب نم

ىلع اهتموكح ةرطيسو ، تاباختن اال سامح لوخد ذنم نكلو
تاحفص اهخيرات يف رِّطسُت ماسقلا بئاتك تحبصأ ةزغ، عاطق

يلي: اميف تلثمت ، ةملظم ءادوس

. هرايخو هتدارإو بعشلا ةيمكاحب فارتع 1.اال
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. ةينطولا ةدحولا ب لوقلا .2

. يعضولا نوناقلا قيبطتو ةيطارقميدلا ب مازتل 3.اال

ىلع لدي امم ريثكلا نودجتس ماسقلا بئاتك تانايب متعجار ولو
قبس. امم لك

ةلمحل ءادعلا ،و ايريفكت اجهنم هرابتعاو حيحصلا جهنملل ءادعلا .4
. مهيلع يغبلا لهأ وأ جراوخلا مسا الق طإو جهنملا اذه

نيذلا اإلسالةيم تاميظنتلا ةفاك نم نيدهاجملا ةقح 5.مال
. مهلا قتعاو ، دوهيلا ىلع خيراوصلا الق طإب نوموقي

ام لك ةرداصمب ، نيدهاجملل يداملا و يركسعلا داتعلا ةرداصم .6
مزلي سالحوأملا وأ رتويبمك ةزهجأ ءاوس ، داهجلا صخي هنودجي

. نيدهاجملا و داهجلل

كلذ ىلع ضيرحتلا و نيدحوملا لتق دهاشمل راشبتس واال حرفلا .7
نأ عيطتسي األرمال اذهو . ثادح األ كلت يف كراشي مل نمم ىتح

. مهنم عمسيو مهطلا خي فصنم لك هركني

ةموكح نم ًءزج بئاتكلا نوكت نأ ركني سانلا نم ريثكلا ثاثلا:
، سامح ةموكح نم ءزج بئاتكلا نأ دهشي عقاولا نكلو ، سامح

نكميو ، كلذل ةفرعم سانلا رثكأ نم ةزغ يف نوشيعي نيذلا لعلو
امه: نيرمأب كلذ ىلع للدن نأ

لمعلل اولخد دق مهبلغأ لقن مل نإ ماسقلا دارفأ نم ريثك : امهلوأ
نم مهنمو ، ةطرشلا زاهج يف لمعي نم مهنمف ؛ ةينم األ ةزهج يفاأل
، يلخادلا األنم زاهج يف لمعي نم مهنمو ، ةيذيفنتلا ةوقلا يف لمعي
، نوجسلا يف لمعي نم مهنمو ، قيقحتلا زكارم يف لمعي نم مهنمو

دارفأ نم ليلقو ، ماسقلا تادايق نم مه ةينم األ ةزهج األ ةداق لب
ةسايس ذفني هنإف مهنم ملس نم ىتح كلذ، نم ملس نم بئاتكلا

افلا خم طبضي نم لكب ليكنتلا و دوهيلا دودح ةسارحب هتموكح
، ةريثك ةينم األ ةزهج يفاأل لمعي مهنم اريثك نأ ىلع ،واألةلد كلذل

كلذ: ىلع للدي ادحاو ثماال اهنم ركذن نكلو

16\8\2009م: خيراتب ماسقلل نايب يف ءاج

ةكرحل يركسعلا حانجلا ماسقلا نيدلا زع ديهشلا بئاتك فزت )
: نيمايملا ناسرفلا اهيدهاجم نم علاالةلث ىلإ سامح



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

نم ( ًاماع 38) يلا مشلا ليربج دمحم / دهاجملا يماسقلا دئاقلا
دهشتسا دقو حفر يف ةيقرشلا ةبيتكلا دئاق حفرب ركب يبأ دجسم

ح.. فرب ةيريفكتلا ةعامجلا دي ىلع ًاردغ

( ًاماع 23) ةقوللا نيسح ىفطصم / دهاجملا يماسقلا ديهشلا 
. ةيميت نبا دجسم نم

( ًاماع 21) ةلبس وبأ خدلا نميأ / دهاجملا يماسقلا ديهشلا 
. قورافلا دجسم نم

( ًاماع 21) نوغرج ـدصحلا محأ / دهاجملا يماسقلا ديهشلا 
. ةمحرلا دجسم نم

( ًاماع 19) سورطقلا رهام باهيإ / دهاجملا يماسقلا ديهشلا 
. قورافلا دجسم نم

يف ينطولا و ينيدلا مهبجاو مهئادأ ءانثأ اودهشتسا نيذلا و
نع ةعومجملا هذه ينث تلواح يتلا ، ةينيطسلفلا ةطرشلا فوفص
…)هاـ. ريجفتلا و صاصرلا و ضفرلا ب تلبوق اهنأ ،إال اهيدامتو اهرّوهت

نم ءزج ماسقلا بئاتك نأ تبثت ةدع ثداوح عوقو : امهيناث
: يهو اهرمأب رمتأت سامح ةموكح

بئاتك مسحلا اذهب ماق يذلا نإف ةزغ، عاطقل يركسعلا مسحلا -1
. سامح ةموكحل نَّكم دق مسحلا اذهو ، ماسقلا

نم ةنسح هُّدعن لب ، يركسعلا مسحلا ضراعن ال اننأ هيبنتلا عم
اإلس ضقاون مامأ اًروثنم ًءابه تبهذ دق ةنسحلا هذه نكل ، مهتانسح
وه ام ماسقلا نأ اهنم دهاشلا نكلو ، ةموكحلا كلت اهتبكترا يتلا الم

. اهمئاعد يوقيو ، اهناكرأ تبثي ةموكحلا هذه نم ءزج إال

ىلوتت نأ ضرتفي ةلكشملا هذه لثم نإف ، سلح ةلئاع ةثداح -2
اًبنج تناك ماسقلا بئاتك َّنكل ، طقف ةينم األ ةزهج األ اهعم لماعتلا
يف ىلوطلا ديلا اهل تناكو ، ةيذيفنتلا ةوقلا و ةطرشلا عم بنج ىلإ

لخدتت اذامل لقاع لك لأسن انهو ، ةموكحلا عم ةلئاعلا ةلكشم ءاهنإ
؟ ةينم األ ةزهج األ لمع يف بئاتكلا

، ةموكحلا هذه نم أزجتي ال ًءزج حبصأ ماسقلا :نأ حضاو باوجلا
،و ةموكحلل ِشيجلا ِةباثمب وهف ، لمعلا و لوقلا ب اهرصانيو اهيلا وي

يذلا مهَنوناق نأ عم ، ةينم األ ةزهج األ بناج ىلإ اهل ةبراضلا ِديلا
ال اذاملف كلذ، ريغ ناك ،إوالول كلذب مهل حمسي ال هيلإ نومكاحتي

ةينمأ لا معأ نم هب َنوموقي ام لك يف ىرخ األ ُتاميظنتلا مهكراشت
. عاطقلا يف



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

نإف اإلسالم)، شيج ةثداح ) قدأ ريبعتب وأ شمغد ةلئاع ةثداح -3
عبرم لوخدو ، ةربصلا يح ةرصاحمب تماق نم يه ماسقلا بئاتك

. نيدهاجملا ةريخ لتقب تماقو ، شمغد لآ

يناطيربلا يفحصلا فاطتخا ةثداح ، اضيأ اهلبق نمو -4
ماسقلا ماق نيح اإلسالم، شيج ةزوحب ناك يذلا ،و نوتسنوج

ىلإ اًبنج ةيماسقلا رصانعلا آبالف شمغد عبرم يف مهترصاحمب
طإالق ىلع مهماغر ،إل ةطرشلا تاوقو ةيذيفنتلا ةوقلا عم بنج

. يناطيربلا يفحصلا

ىلوت يذلا نإف ،( ةيميت نبا دجسم ) ضيب األ دجسملا ةحبذم -5
نيذلا تقاله هيف ىعنت يذلا هنايبو ، ماسقلا وه ةرزجملا هذه َرَبِك

. راكن لالإل جم اذهب،فال دهشي ةكرعملا يف اوطقس

ةموكح نم ٌءزج ماسقلا بئاتك نأ دكؤت اهريغو ثداوحلا هذه لك
هب حرصُي رمأ اذهو ، اهترصنو اهيلوتب موقتو ، اهرمأب رمتأت ، سامح

. مهسفنأ ماسقلا بئاتك دنجو ةداق

ةموكح نم ًءزج بئاتكلا ربتعن يك طرتشي ال هنأ ىلإ هبنن : اريخأ
لجسُت ،وأ ةموكحلا نم بتاور اهدنجو اهتداق ىضاقتي نأ سامح
. مهتاءامتناب ال مهلا عفأب ةربعلا ،ف اهيفظوم ناويد يف مهؤامسأ

. دادسلا و قيفوتلا هناحبس هديبو ملعأو ىلعأ وهللا اذه

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ءادع األ ىلع ابذاك فحصملا ىلع ريس األ فلح مكح
؟

لا:261 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

بلط اذإ ابذاك فحصملا ىلع نجسلا يف دهاجملا فلح مكح ام
دهاجملا و ءيش ىلع لدي وأ ءيش ىلع فرتعي نأ هنم تيغاوطلا

زوجي لهف فحصملا ىلع فلحا هل نولوقيف ركني هنكلو هفرعي
. مكيف هللا كرابو ؟.. ابذاك فلحي نأ دهاجملل

يراصن -األ ركاش : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

يطعي نأ ديري ال نم لوح هباشم باوج ىلع ةباج اإل تقبس
باوجلل عوجرلا كنكميو اهنم ررضتي دق هصخش نع تامولعم

ءادعأ يطعت أال كيلع بجاولا نم هنأ كش فال راصتخابو .. كانه
تعطتسا نإف نودهاجملا و داهجلا اهنم ررضتي دق ةمولعم هللايأ

إالب عطتست مل نإو ، تمعنو اهبف ضيراعملا ب كلذ نم وجنت نأ
دنع ألهن ابذاك ولو فلحاف ، ابذاك فحصملا ىلع فلحلا ولوب بذكلا
ةدسفم نأ كش ،وال امهدش أل اءرد امهفخأ بكترت نيتدسفم عامتجا
فحصملا ىلع فلحلا ةدسفم نم دشأ نيدهاجملا و داهجلا ررضت

مدقم ةماعلا ةدسفملا عفدو ةصاخ هذهو ةماع ةدسفم كلتف ابذاك
نم ةعبارلا ةفقولا ىلإ عوجرلا ب كيلعو .. كش وال ةصاخلا عفد ىلع

يسدقملا دمحم يبأ لا ضفملا انخيشل داهجلا تارمث عم تافقولا
كل ةدئاف اهيفف ( نيمرجملا ليبس نيبتستلو ) اهناونعو هللا هظفح

هللا كظفح هللا... ءاش نإ



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

عيبي كيرش عم يراجت لحم حاتتفا مكح
؟ ارمخ

لا:258 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ال نكل امعطم حتتفي نأ ديري ةرفاك ةلود نطقي قيدص يدل
هكراشي ناب زوجي لهف , لحملا إراج فيلا كت ببسب هدحول عيطتسي
لصفنم حبرو لصفنم ملا سأرب نكل رمخلا فيضي نأ ديري صخش

. اريخ هللا مكازج انوتفأ .. لحملا ةرجأ عفد يف اوكرتشي نأ ىلع

يفلسلا ةداتق وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اال وهو حابم اهيف ةكارشلا لصأ ناك نإو اهنع لوئسملا ةلا حلا
وهو رهاظ روظحم اهيف ؛إالنأ يراجت لحم راجئتسا يف كارتش
تنك نإو لحملا ةرجأ فصنل كعفدب تنأف ةيصعملا ىلع نواعتلا
لحملا اذه راجئتسا ىلع وه كناعأ امك كنأ ؛إال كتحلصمل اهعفدت

ىلع هتنعأ تنأ اذكف ةرج األ فصنل هعفدب كمعطمل كحتفو
اآلرخ...و ةرج األ فصنل كعفدب رمخلل هعيب ىلعو لحملا راجئتسا
ىَلَع اوُنَواَعَت اَلَو ): ىلا هللاعت ..قلا مرحم مرحملا ىلع نواعتلا
ءاملعلا ريهامجف ( ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا
ريسيت ىلع نواعتلا نم اهيف امل ةكارشلا هذه لثم ةمرح ىلع
ةجاحلا دنع كلذ يف ففخ ءاملعلا ضعبو ، ةيصعملا



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

دوجو نود لحملا اذه يف ككراشي نمع ثحباف ... طقف ةحلملا
. ملعأ ...وهللا روظحملا اذه لثم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

بتك يف ةاكزلا لا ومأ فرص لوح
؟ ةديقعلا

لا:244 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

... لضاف األ انخياشم هللا.. ةمحرو مكيلع الم سلا

املع ؟ ةديقعلا بتك رشن يف اهفرصو ةاكزلا لا ومأ جارخإ مكح ام
اهلا معتساو ةاكزلا لا ومأ جارخإ ينعي كرشلا هيف رثكي ناكملا نأب

الم. ..وسلا ةديقعلا بتك رشن يف

يبيللا ةشئاع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هباتك يف هناحبس هللا اهركذ ةددحم ةمولعم ةاكزلا فراصم
امنإ ": ىلا عت هلوق يف ةروكذملا ةينامثلا فراصملا يهو ميركلا
يفو مهبولق ةفلؤملا و اهيلع نيلماعلا و نيكاسملا و ءارقفلل تاقدصلا

هللا"فال نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراغلا و باقرلا
امو ، ةينامثلا فانص األ هذه نم ادحاو ةاكزلا لا ومأ ىدعتت نأ زوجي
نم دحاو يف حجارلا ىلع لخدي ال ةديقعلا بتك رشن نم هنع ملكتت



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

هنولخدي نيرصاعملا ءاملعلا ضعب ناك نإو ؛ ةينامثلا فراصملا هذه
فرصلا معي فرصملا اذه نأ رابتعاب هللا" ليبس يفو " فرصم يف
ةوعدلا و نيدلا رشنو ملعلا بلط باوبأ اهنمو ةفاك ريخلا هوجو يف

و داهجلا ب صتخم فرصملا اذه نأ يدنع حجارلا نكلو هيلإ
رشنل ىعست نأ هب كحصنن ...امف هريغ ىلإ هودعي ال نيدهاجملا

. ملعأ ..وهللا ةاكزلا لا ومأ ريغ لا ومأ نم نكلو ةعفانلا ةديقعلا بتك

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

الق؟ طلا يف عجارتلا نايسن مكح

لا:254 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

نمو هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع الم سلا الة هللاوصلا مسب
دعب: امأ هاده عبتا

تجرخو , هنذإ نود اهتيب نم اهجورخب هتجوز طالق قلع لجر
نأ يه ةلكشملا حلا. لك ىلع كلذ دعب اهجوز تيب نم ةجوزلا
نم ةجوزلا جورخ لبق الق طلا قيلعت يف عجارت هلأهن ودبي جوزلا
كلاالم ةرثكو لكاشملا ةرثك ببسب كلذ نم كش يف هنكلو تيبلا
نأ يعدت كلذك ةجوزلا . عجارت ًاقح ناك نإ يردي فال اهنيبو هنيب
نم جرخت نأ لبق اهجورخب الق طلا قيلعت نع عجارت اهجوز

. مكيف هللا كراب انودشرأ . اهتيب

يلا مشلا هللا دبع : لئاسلا

***

: باوجلا



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

الق طلا يف عجارتلا همس إ ءيش اإلسالةيم ةعيرشلا يف دجوي ال
وال عقو طالهق نإف اهل ادصاق الق طلا ةملكب لجرلا ظفلت ىتمف
ه لزهو دج نهدج ثالث ثيدحلا يفو هيف عجارتلا هل حصي
قلع لجرلا ناك نإ اهنع لوؤسملا ةلا الق،وحلا طلا اهنم دج... ن
اقح الق طلل ادصاق ناكو تيبلا نم هتجوز جورخ ىلع الق طلا

بسحتو ءاملعلا دنع بالخالف عقو الق طلا نإف ةجوزلا تجرخو
اهعنمل ةجوزلل اديدهت طقف وه اذه هقيلعت ناك نإ ،امأ ةقلط هيلع

طالهق عقي روهمجلا دنعف ةتبلا الق طلل دصاق ريغ وهو نيعم رمأ نم
نباو ةيميت نبا اإلسالم خيش بهذو ، ةقلط هيلع بسحتو اضيأ
نيميلا مكح ذخأي امنإو طالاق عقي ال هنأ ىلإ امهقفاو نمو ميقلا

يف امب ملعأ وهللا لجرلا ةين وه قيرفتلا يف هيلع دمتعملا ...و طقف
... رئارسلا

الق طلا قيلعت نع عجارت روكذملا لجرلا نأ دصقت تنك نإ امأو
إال لزنملا نم جورخلا نم اهل اعنام ناك هنأ ىنعمب ؛ هتجوز جورخب
ريغب تجرخ القنإ بطلا اهديدهتب عنملا اذهل ايوقمو اقلعم ، هنذإب
طلا عوقو نم ىنثتسم اذهف ، جورخلا اهلب نذأي نأ هل ادب ؛مث هنذإ

ملعأ ..وهللا هنذإب اهجورخ هئانثتساب الق

و فلحلا يف الق طلا ةملك لا معتسا مدعب كريغ حصننو كحصننو
اهب ديدهتلا ةرثكو ةملكلا هذهب بع تلاال مدعبو ، هوحنو رذنلا

.. اهعاقيإبو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

نذإ نود داهجلا ىلإ ريفنلا ديحولا لإلنب زوجي له
؟ نيدلا ولا

لا:227 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

، نيدلا ولا نذإ نود ريفنلا ديحولا لإلنب زوجي له ، بيبحلا انخيش
.. كيف هللا كراب انبجأ ؟ اذه لعف ول مثأي لهو

ataealAbu: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

اننمز يف ريفنلا لالنب زوجي هنإف زاوجلا ةيحان نم لئاسلا يخأ
؛ كدلب يف نكي مل نإ نيعتم داهجلا نأ ثيح نيدلا ولا نذإ نود اذه
هللاو ءادعأ كناوخإ اهيف لتاقي يتلا كلوح يتلا بلاالد يفف
دلب نم ام هنا عم -، دييأتلا و ةرصنلل ةجاح يف مهو تيغاوطلا

تيغاوطلا إلزةلا ةردقلا دنع بجاو اهيف لا إالوتقلا نيملسملل
ف نيع ضرف حبصأو نيعت اذإ داهجلا -و دابعلا باقر ىلع نيطلستملا
لب اعبط هيلع مثإ ال يلا بوتلا دحأ ىلع هيف ألدح نذإ ال
ماقملا اذه يف هركذ بحن ليصفت كانه نأ ىلع ... روجأم وه

وهو ريفنلا دوي نم راسفتسا نع باوج يف هيلإ ةراش اإل تقبس
يلا تلا طبارلا ىلع هيلإ عجرت ول اذبح هلاالك هيدلا و ىلع ىشخي

هللا. كظفح هللا... ءاش نإ كديفي ال يصفت هيف دجتسف

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=131&pageqa=1

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ةماسأ وبأ خيشلا
يماشلا

داهجلا ضرأ ىلإ ريفنلا صوصخب
هب عفني ام هدنع سيل هنأ نظي نمل

؟ نيدهاجملا

لا:226 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/10

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

هدنع سيل مكوخأ و داهجلا ضرأ ىلإ باهذلا صوصخب يلا ؤس
غارفلا دسأ يكل اهلمعأ ءايشأ ديرأ ام؛ لا جم يف اصصخت

هللا. مكظفح و اريخ هللا مكازج . يدنع يذلا

ناسرف : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نودهاجملا منألهف نأ ديرن اغارف دجن ألانن نوكي ال داهجلل باهذلا
.. نولا طب نولا طع مهصقني ال

مهدوعق يف نوديفي نم ةيلا علا ممهلا باحص أل وه داهجلا امنإو
و ءادهشلا رثكأ ريس يف ترظن ولو ، مهريفن يف نوديفي امك

اوراص امك مهدوعق يف ديحوتلا ىلإ ةاعد مهتدجول نيدهاجملا
هذه يف شيعي نأ دحوملا ملسملا ىضري فيكو ، مهداهجب هل ةاعد
تنك نإو هلج, أل يحضيو ىيحي افده فرعي ال شماهلا ىلع ةايحلا
)يأ يدنع يذلا غارفلا دسأ يكل اهلمعأ ءايشأ ديرأ ) كلوقب دصقت



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

اآل كغارف يف هلمعت امل كهجون نأ انم ديرتو ، داهجلل كجورخ لبق
وه يذلا ديحوتلا ملعتب كيلعف ؛ نيدهاجملا و داهجلا هب عفنت يك ن
هيلإ وعدت مث نمو ، نوملسملا دهاجي اهلجأ نم يتلا لوص األ مظعأ

اهدادعإو كسفن ريوطت يف عستلو ، هليبس يف األىذ ىلع ربصتو
ةجاحب داهجلا ضرأ يف كناوخإ نأ كيدل حجرتي تاربخ باستكاو
دهاجت نأ ديرت امك كناسلب دهاجو .. همدقي ام هيدل انم لكو ، اهيلإ
لأسن هللا... ةكرب ىلعف ةقوثوم قيرط كل ترسيت نإ ،مث كنانسب

. ليبسلا ءاوس كيدهيو انيدهي هللانأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ هبسكل مأ هنيعل مرحم يوبرلا لا ملا له

لا:236 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

10: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

وأ هنيعل مرحم وه كونبلا يف هيلع لصحملا يوبرلا لا ملا له
اعم. امهيلكل مأ هبسكل مرحم

نيكسملا ديلولا وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

.. لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

- هبسكل مرحملا نم دعي كونبلا يف هيلع لصحملا يوبرلا لا ملا
ملا هلصأ يف لا ملا اذه نأ كلذ ىنعمو - ءاملعلا ضعب ميسقت ىلع
تلخد ةمرحلا إالنأ دوقنلا رئاسك هب عافتن اال لحي حالل موقتم

خبال هبسك ةقيرطل امرحم حبصأف ابرلا وهو هبسك ةقيرط نم هيلع
اإلسالةيم ةعيرشلا يف موقتملا ريغ لا ملا وهو هنيعل مرحملا ف
لا األوم هذه لثمف مانص واأل ريزنخلا ك هتيلا م ةعيرشلا تردهأ يذلا
ينعي ال قيرفتلا اذهو ... هوجولا نم هجو يأب اهب عافتن اال زوجي ال
لكآ مكح مولعمف هنيعل مرحملا نم ةمرح فخأ هبسكل مرحملا نأ
حلا يف هنأ وه ءاملعلا ضعب دنع نيمسقلا نيب قرفلا ،إالنأ ابرلا
عيبلا وأ كاإلثر ةعورشم ةقيرطب هبسكل مرحملا لا ملا ةيكلم لا قتنا
هذهب هيلإ لقتنا نم ىلع امرحم ىقبي ال لا ملا اذه نإف ءارشلا و
مرحملا ،خبالف طقف هبساك ىلع ةمرحلا امنإو ةعورشملا ةقيرطلا

نإف عورشم اهرهاظ ةقيرطب ىرخأ دي ىلإ لقتنا نإو يذلا هنيعل
. ملعأ حلا...وهللا لك ىلع دساف هلا قتناو ةيقاب ةمرحلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يماشلا

تاقدصلا ملا مادختسا زوجي له
طابض دحأ إلنب ةيليمجت ةيلمعل

؟ ةدترملا ةيدركلا ةموكحلا

لا:322 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ىلإ هلسرأف يلا، تلا لا ؤسلا هل لئسأ !نأ يامح ينم بلط انخيش اي
: مكتليضف

ودالر 40000 ةبارق ) لا ملا عمجب موقي نأ يامح ديري انخيش اي
طباض هوبأو ، فنأ هل سيل لفطل ةيليمجت ةيحارج ةيلمعل ( يكيرمأ
لهف ، قارعلا ناتسدرك يف ةيدركلا ةرفاكلا ةموكحلا يف يركسع
يف ًاطباض لفطلا بأ نوك لهف ، معنب باوجلا ناك اذإو ؟ كلذ زوجي
..وسلا ًاريخ هللا مكازجو ؟ لفطلا ةدعاسم مكح ىلع رثؤي ةموكحلا

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم

ةردس وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا .. لئاسلا اناخأ

وال هدلا و ةبارحب روكذملا لفطلل بنذ ال هنأ مولعملا نم ءادتبا
.. هدلا و ةريرجب دلو ذخؤي



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

َميِهاَرْبِإَو (36) ىَسوُم ِفُحُص يِف اَمِب ْأَّبَنُي ْمَل :(ْمَأ ىلا عت قلا
اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو (38) ىَرْخُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت (37)اَّلَأ ىَّفَو يِذَّلا

( ىَعَس اَم

ةيلمع اهل لا ملا عمج كامح يوني يتلا ةيلمعلا تمادام نكلو
و كرتيلو هللا قتيلف ؛ لفطلا ةايح اهيلع فقوتت ال ةيليمكت ةيليمجت

نيذلا نيبراحملا نيدترملا هتمعن ءايلوأ نم لا ملا هل عمجي لفطلا دلا
وهو هب ىلوأ مهف هتايحو هتقوو هرمع مهل لذبيو والهء مهل لذب

مهنيكاسم و مهئارقفل مهتاعربتو نيملسملا تاقدص عدو ، مهب ىلوأ
هبستكا نيأ نم لا ملا اذه نع كامح لئاس هللا نإف ، مهيدهاجمو

َموي ٍدْبَع اَمَدَق ُلوزت :(ال حيحصلا ثيدحلا يف ..امك هقفنأ اميفو
هِدسج ْنعو ُهانفأ اميف ِهِرُمُع ْنع ٍ عبرأ ْنع َلأسُي ىتح ِةمايقلا
َلِمَع اذام ِهِملِع ْنعو ُهَقَفْنأ اميفو ُهذخأ َنْيأ ْنِم مِهلا ْنعو ْبأالُه اميف

ِهب).

وه نم مهيمودعمو لب مهيزوعمو نيملسملا عايج يف نأ ملعاو
ام اذه .. ةيرورضلا ريغ هتلا حو روكذملا لفطلا نم لا ملا اذهب ىلوأ
هيف امل كامح يدهيو كددسي نأ ىلا هللاعت لأسن هب.. كحصنن

. نيملسملا ريخو هللا ةعاط

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ليبس يف داهجلل خياشملا ضعب هطرتشي ام لوح
هللا؟

لا:171 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

12: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

تاءافكلا ؛ دادع اإل بوجو ةجحب داهجلل نوطرتشي خياشملا ضعب
كلتمي نأ نوطرتشي امك ، لماكلا نامي واإل ةريبكلا ةيملعلا
مكيأر امف ، ةحلس نماأل اهريغ و خيراوصلا و تارئاطلا نودهاجملا

؟.

يسدقملا ةزمح وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع ال ونأ نيقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب و

: يعاري نأ ةيفيلكت ماكحأ ألءاد اطورش عضي نم نأش نم ّنإ

ناك امب مزتلي :نأ ايناث ؛ بابلا يف ةيعرشلا صوصنلا عبتت ّوأال:
و لحارملا هذه ثحابلا زواجتي نأ زوجي :ال ؛ثاثلا فلسلا ةّمئأ هيلع
اذهف ، ليطعتلا ب هيلع دوعي امب يفيلكت مكح ءادأ يف طرتشي
ىلع ةينبملا الت ماعملا لا جم يف عرشلا ّنإ ،لب عرشلا ب فافختسا
تلّلح اذإ نيدقاعتملا نيب طورش طارتشا نم عنم ةحاب اإل لصأ
هيلع ّيبنلا ّنأ هيلع قفتملا ثيدحلا يف امك حالال تمّرح وأ امارح
يف سيل اطورش نوطرتشي لا جر امفبلا المقلا:(.. ّسلا الةو ّصلا
ونإ لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش نم ناك هللا،ام باتك
ألءاد اطورش طرتشي نمب فيكف ،- ثيدحلا –( طرش ةئام ناك
ةلا حتس ال ليطعتلا ب يفيلكتلا مكحلا اذه ىلع دوعي يفيلكت مكح

وا ءاهقفلا حلطصم يف طرشلا ؟؟،ف هيلع ةضورفملا طورشلل هئادأ



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

نم مزلي ،و هدوجو ىلع مكحلا دوجو فقوتي ام وه نييلوص أل
. مكحلا مدع همدع

الء ؤهف ، خياشملا ضعب نع لئاسلا اهركذ يتّلا طورشلا : ايناث
ركُذ ام مهطارتشاب داهجلا ليطعت األرم ةقيقح يف اودارأ نوينعملا

ب فيكف لود اهنع زجعت طورشلا هذه لثم ّنأ مهملعل لا ؤسلا يف
قداّصلا ربخا امك هللا رمأ ىلع ةمئاقلا ةدهاجملا ةروصنملا ةفئاّطلا

هذهبف ؟ نامز ّلك يف ةدوجوم اهّنأ الم ّسلا الةو ّصلا هيلع قودصملا
يف ةدوجوم نوكت نل ةفئاطلا هذه ّنأب ؛ لوقي مهلا ح ناسل طورشلا
اودارأ ؤهالء ؛ّنأ ُتلق امك األةّم،فاألرم هذه ةايح نم ةليوط نامزأ

هذه اوضرفف مهدارمب لألةّم اوحّرصي نأ اوردقي ملف داهجلا ليطعت
. اهيلإ اوقبسُي مل يتّلا طورشلا

ُفِّلَكُي :"ال ىلا هللاعت هلوقب ةطونم ةيفيلكتلا ماكح ّلكاأل : ثاثلا
هللا،لب ليبس يف داهجلل دادع اإل كلذ نم "،و اَهَعْسُو اَّلِإ ًاسْفَن ُهَّللا
ْمُهَل اوُّدِعَأَو قفلا:" دادع اإل ةلأسم يف كلذب انل حّرصو انّبر صن دق

ْمُكَّوُدَعَو ِهَّللا َّوُدَع ِهِب َنوُبِهْرُت ِلْيَخْلا ِطاَبِر ْنِمَو ٍةَّوُق ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم
يِف ٍءْيَش ْنِم اوُقِفْنُت اَمَو ْمُهُمَلْعَي ُهَّللا ُمُهَنوُمَلْعَت ال ْمِهِنوُد ْنِم َنيِرَخآَو

األ ةروس نم 60 "اآلةي َنوُمَلْظُت ال ْمُتْنَأَو ْمُكْيَلِإ َّفَوُي ِهَّللا ِليِبَس
فنلا.

يف داهجلا يف طورشلا هذه اوطرتشي مل فلّسلا ءاملع : اعبار
، ةبولطم ال طةبلا واألةّماإلسالةيم ،لب ةمئاق الةف خلا هللاو ليبس
األ ىعادتت امك اهيلع األمم تعادت يتّلا األةّم هذه حلا يف فيكف
ءادع األ اونّكمي نأ اودارأ خياشملا الء ؤهف ؟، اهتعصق ىلع ةلك
مهدحأ حّرص ،ودق طورشلا هذه لثمب األةّم هذه ىلع مهنوطلسيو
قارعلا ىلع - يكيرم األ رميرب دصقأ – رفاك مكاح والةي ةيعرشب

ؤهالء طورشب ذخُأ ولو ، ليكولا معن هللاو انبسح و ديشّرلا
،وال نادلب تّلقتسا وال بوعش ترّرحت امل مهاواتفو خياشملا

إالّبهللا. ةّوق وال لوح

، نوينعملا هطرتشاو هاعّدا ام فلا خُي ام ةّنسلا يف تبث : اسماخ
يضر ءاربلا نع امهيحيحص يف ملسم و ّيراخبلا هاور ام كلذ نم

، ديدحلا ب عنقم ٌلجر مّلس و هيلع هللا ىّلص َيبنلا ىتأ : هنع هللا
ملسأف . لتاق ّمث ملسأ ؟.قلا: ملسأ وأ لتاقأ هللا لوسر قفلا:اي

يلقال لمع الم: ّسلا الةو ّصلا هيلع هللا لوسر .قفلا لتُقف لتاق ّمث
. ًاريثك رجأو ً

املع مّلس و هيلع هللا ىّلص ّيبنلا هيلع طرتشي مل لجرلا اذهف
بحاص نوكي نأ ،وأ ةعماج وأ دهعم نم جّرختي نأ وأ اعساو

هللا يضر اريثك رجأ يلقالو لمع ،لب تايكزت و تازاجإ و تاداهش



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

مهتاوزغ رثكأ يف اوناع ةباحصلا نأ تبث دقف ىرخأ ةهج نمو . هنع
ناك مهضعبو رجشلا قاروأ مهضعب لكأ ىتح ددُعلا و ددَعلا ةلق نم

فورعم وه امم كلذ ريغ ىلإ ةدحاو ةرمت ىلع هموي لا وط تاتقي
داهجلا نم اذه مهعنمي ملو .. نيعمجأ مهنع هللا يضر مهتريس يف

هللا.. ليبس يف

تارايتخ اإل باتك يف ةيميت نبا اإلسالم خيش امقهلا ىلإ لّمأت ّمث
ةمرحلا نع لئاصلا عفد عاونأ دشأ وهف عفدلا تقلا اّمأو ): ةيهقفلا

ال ايندلا و نيّدلا دسفي يذلا لئاصلا ودعلا ،ف ًاعامجإ بجاوف ، نيّدلا و
عفدي لب طرش هل طرتشي ،فال هعفد نم نامي اإل دعب بجوأ ءيش

، مهريغو انباحصأ : ءاملعلا كلذ ىلع ّصن دقو ، ناكم اإل بسحب
بال يف هبلط نيبو رفاكلا ملا ظلا لئاصلا عفد نيب قيرفتلا بجيف

ىهتنا هد.

األ ديك مهنع ّدري هللاو ليبس يف نيدهاجملل نّكمُي هللانأ لأسأ
. ءادع

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرئازجلا نايفس صفح وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

اذإ ةطلتخملا ةعماجلا يف ةاتفلا ةسارد نع لا ؤس
؟ كلذ ىلع اهناربجي اهادلا و ناك

لا:249 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/14

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. كيف هللا كراب خيش

ادري مل ّيدلا و ،إالّّنأ تيبلا يف ثوكملا ديرأ ةيرئازج تنب انأ
. ةساردلل اإلسالةيم ةعماجلا ىلإ تلقتناف ، دّحوم خأ نم يجيوزت

رايتلا نوفلا خُي خياشم نم ّيعرشلا ملعلا بلط يل زوجي لهف
كراب .و ماظنلل نيلا وملا وأ طيبثتلا لهأ نم ءاوس يداهجلا

. كيف هللا

salafia: لئاسلا

***

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

نيملا ّظلا ىلع إالّ ناودع ال ونأ نقّتملل ةبقاعلا هللاّنأ دمحلا
: دعب اّمأ

، حاهلا ةفرعم عيطتسن ىّتح ةلئاسلا نم اهراسفتسا ديرن رومأ
تاماق يفاإل ةماق ّمثاإل نم و رفسلا اهتسارد بلطتي له كلذ نم
تدارأ اهّنأ مأ نيدلا ولا طغض تحت وه ةساردلا له ؟،و ةيعماجلا

له ؟و جاوزلا اهاعنم ذإ نيدلا ولا طغض نم رارفلا باب نم ةساردلا
مأ ، اهل نومّدقتي نيذّلا صاخش األ مازتلا هببس جاوزلا اهعنم
مهّنأب رئازجلا يف نوزبنُي ذإ ديحوتلا لهأ نم مهنوك مهجهنمل
لواحن حلا ّلك ىلع ،و باوجلا يف دعاسي هّلك اذه ؟، نويريفكت

. ةميركلا تخ األ دعاسُت اهّلعل روم األ ضعب ةيلجت

ْلَعْجَي َهَّللا ِقَّتَي ْنَمَو ": ىلا هللاعت لوقب ةميركلا تخ األ رّكذأ ّوأال:



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

َوُهَف ِهَّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَي ْنَمَو ُبِسَتْحَي ال ُثْيَح ْنِم ُهْقُزْرَيَو * ًاجَرْخَم ُهَل
هللا ىوقتف ،" ًارْدَق ٍءْيَش ِّلُكِل ُهَّللا َلَعَج ْدَق ِهِرْمَأ َبُغِلا َهَّللا َّنِإ ُهُبْسَح

جرفلا حاتفم وه رجز و ىهن هنع ام بانتجا و رمأ ام لعفب هناحبس
ءرملا ىوقت ردقب ةرخ،و واآل ايندلا يف ناسن اإل ةداعس ناونع ووه
ىلع تخ األ صرحتلف ، نيراّدلا يف ةداعسلا نوكت و جرفلا نوكي
توكلم هديبف هناحبس هللا ءاعد نم رثكت ،ونأ هناحبس هللا ىوقت

." ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل ُلوُقَي اَمَّنِإَف ًارْمَأ ىَضَق اَذِإَو "، ءيش ّلك

و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ّنأ هعماج يف ّيذمرتلا ىور : ايناث
،إال هوجّوزف هقلخ و هنيد نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ قلا: مّلس

. ضيرع داسف و ضر يفاأل ةنتف نكت اولعفت ّ

، ةرخ واآل ايندلا يف امهتنب ةداعس ىلع اصرحي نأ نيدلا ولا ىلعف
نولوؤسم مهّنأ اوملعيل و مهعدوتسإ اميف هناحبس هللا ايقتي ونأ

راتخي ام لضفأ نم ّنإف عاله، يف هللاّزع يدي نيب فوقولا موي
نم ؛ مّلس و هيلع هللا ىّلص ّيبنلا هب ربخأ ام وه امهتنبل نيدلا ولا

اهسفنب يه اراوح حتفت نأ تخ األ ىلع ،ّمث هقلخ و هنيد نوضرت
هلكالم نّمم اهتلئاع دارفأ دحا ىلإ األرم لكوت نأ وأ اهيدلا و عم
،و ةلأسملا هذه يف اّداج اراوح اوحتفيل نيدلا ولا دنع عومسم

اولواحي و امهتنبا جيوزت نم نيدلا ولا عنمل يقيقحلا ببسلا اوفرعيل
الم. ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا هب ىّصو ام قفو ىلع ةيضقلا ّلح

يف ثوكملا وه وعال ّلج انّبر ربخأ امك ةأرملا يف لص :األ ثاثلا
َجُّرَبَت َنْجَّرَبَت َوالَ َّنُكِتوُيُب يِف َنْرَقَو ": هناحبس ،قلا اهتيب

.[33: بازح "[األ ىَلُو األ ِةَّيِلِهاَجلا

ةجاحلا وأ ةرورضلل لصإالّ اذهاأل فلا خت نأ ةأرملل زوجي فال
ةشئاع ثيدح نم امهيحيحص يف ملسم و ّيراخبلا ىور ، ةيعرشلا

رمع اهآرف يلال، ةعمز نب هدوس تجرخ : قتلا اهنع هللا يضر
ىلإ تعجرف . انيلع نيفخت ام هدوس هللااي و كّنإ ،قفلا: اهفرعف
يترجح يف وه و هل كلذ تركذف الم ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا

:دق لوقي ووه هنع عفُرف هيلع لزنأف ، اقرعل هدي يف ،وّنإ ىّشعتي
. ّنكجئاوحل ّنجرخت نأ ّنكل هللا نذأ

األ كاذ ةفلا خمل ةيعرشلا ةجاحلا وأ ةرورضلا اهتمزلأ يه اذإ ّمث
سابللا ب مزتلت نأب ، ةيعرشلا طباوضلا ب طبضنت نأ اهيلعف لص

، ةيرطعلا حئاورلا ك يرغيو ريثي نأ هنأش ام ّلك بنجتت ،نأ يعرشلا
، اهيشم و كالاهم يف اميس ال ءيش ّلك يف ةملسملا بدأب مازتل اال

باحصأ وأ نوجملا لهأ نم اوناك ءاوس ءوسلا ءاطلخ بنجتت نأ
.... رصعلا ةئجرم مهسأر ىلع و لا ّضلا ركفلا



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ ةأرملا جورخل غّوسم تاعماجلا يف ةساردلا له : اعبار

و اميس لص،ال األ كاذل اهتفلا خم و ةأرملا جورخل غّوسم وه سيل
اذه ىلإ اهئوجل نود ةرّفوتم رصعلا اذه يف تراص اهمّلعت تايناكمإ

لا. جرلا لإلتخالطعم غّوسم وه يذّلا جورخلا

إ رئازجلا يف اميس وال ةعماجلا يف ءرملا دجي ال ىرخأ ةهج نم و
رئازجلا يف قرف ،وال شحافلا نماإلتخالط مجانلا داسفلا الّ
ريطأت قفو ريست اهّلكف ، ةيداع ةعماج وأ سإالةيم ةعماج اهنوك نيب
نود يه يتّلا ةيملعلا جماربلا نع كيهان ، ةدحاو ةسايس و دحاو
ميلعتلا جمارب وأ ةعيرشلا يف جمارب تناك ءاوس بولطملا ىوتسملا

ىلع لوصحلا إالّ تاعماجلا نم هتيغُب بلا طلا دجي ،فال ىرخ األ
يف ليهجتلا ةسايس نم ماظنلا هجهتني امل اذه ،و تاداهش دّرجم

نييزتل اهب نوقحتلي نيذّلا بسن عفر ،و تاعماج حتف ةروص
ةسايس وال ملع ال األرم ةقيقح يف ،و ماعلا يأرلا مامأ هتروص

. امومع ميلعتلل ةحضاو

،و ةريثك عئارذل اّدس ةمّرحملا روم نماأل وه :اإلتخالط اسماخ
نأ مّلس و هيلع هللا ىّلص ّيبنلا رمأ دقف ، دصاقملا مكح اهل لئاسولا
يف ملسم هاور امل دجاسملا يه أالو عاقبلا لضفأ يف هنم زرتحُي
ِلا َجِّرلا ِفوُفُص ُرْيَخ ": قلا مّلس و هيلع هللا ىّلص هّنأ هحيحص
"،عم اَهُلَّوَأ اَهُّرَشَو اَهُرِخآ ِءاَسِّنلا ِفوُفُص ُرْيَخَو ، اَهُرِخآ اَهُّرَشَو اَهُلَّوَأ

دجسملا يف ءاسنلل اباب صّصخ مّلس و هيلع هللا ىّلص ّيبنلا ّنأ ملعلا
. عاقبلا نم اهريغب فيكف ؛ ءاقبلا لضفأ يف هنم زارتح اإل ناك اذإف ،

اهرايتخإب ةطلتخملا اإلسالةيم ةعماجلا ىلإ تخ األ باهذ : اسداس
؟. نيدلا ولا نم رمأب مأ

وه وعالو ّلج انّبر هب حصن امب اهحصننف اهرايتخاب ناك نإف
لئاسو ّنأ و اميس ال حلصأ و اهل ريخ وه ذإ اهتيب يف ثوكملا

. ةرّفوتم دمحلا وهلل تراص ميلعتلا

بلطتي ةعماجلا ىلإ اهباهذ له رظنن ، اهيدلا و نم رمأب ناك اذإ اّمأ
األرم ناك ؟اذإ ةيعماجلا ةماق يفاإل ثوكملا مزلتسي ّمث نم و ارفس
ةعاط ،وال ةعماجلا ب قاحتل واإل رفسلا مدعب تخ األ حصننف ، كلذك
داسف نم ةيعماجلا تاماق يفاإل املو ، قلا خلا ةيصعم يف قولخمل

االتخال دّرجم ىلع افوقوم األرم دعي ملف بهللا، ذايعلا و اّدج ريبك
اهسفن ىلع تخ األ نمأت ال ةريثك رومأ كانه ،لب ةعماجلا يف ط
ةعماجلا اهلوخد بلطتي وال اهيدلا و نم رمأب ناك اذإ .اّمأ ادبأ ةنتفلا
ةلصاوم ديرت ال اهّنأب اهيدلا و عانقإ لواحُت نأب ّوأال اهحصننف ، ارفس
اهيدلا و عيطت نأ ىرن انهف ةعماجلا اهلوخد إالّ اوبأ نإف ، ةساردلا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

يف ةساردلا ،ألّن افنآ ةروكذملا ةيعرشلا طباوضلا مب عماالازتل
نيدلا ولا ةعاط ،و هتاذل سيل و هريغل مّرحم وه ةطلتخملا ةعماجلا

اّدس مّرُح :ام نويلوص واأل ءاهقفلا ،وقلا هنيعل بجاو رمأ وه
. ةحجاّرلا ةحلصملل حيبُأ ةعيرذلل

ءاوس اهتيب يف ىقبت نأ اهدهج ّلكب ىعست نأ تخ األ ىلع نكل
حلصت ال يتلا نكام األ هذه نم اهصلخت ةليح يأب وأ اهيدلا و عانقإب

هلل ائيش كرت نم ،و تاناحتم يفاإل بسرت نأ دمعتت نأب ولو اهلثمل
. هنم اريخ هللا هضّوع

عنمُيف ابلس ةديقعلا يف رّثؤي اّمم ةساردلا هذه تناك اذإ : اعباس
دسافملا ءرد لوقت ةدعاقلا ،و ةأرما وأ ناك جرال ملسم لك اهنم

ؤهالءا ّنأ تخ األ لوقت امك األرم ناك اذإف ، حلا صملا بلج نم ىلوأ
انهف ، سيردتلا ءانثأ ةيجهنملا و ةيدقعلا مهتافارحنا نوّثبي ةذتاس أل

. هتديقع و هنيدل ةنايص ؤهالء عطاقُي نأ امومع بلا طلا ىلع

. اهضرع و اهنيدل صالح هيف امل تخ األ قفوي نأ ميظعلا هللا لأسأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرئازجلا نايفس صفح وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

؟ هيفكي ءاملا لاب ستغ لهاال ملسا اذإ دترملا

لا:291 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/14

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا مكايح بيبحلا انخيش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
.. مكاوثمو اناوثم ةنجلا لعجو

نيتداهشلا ب قطنو يفاإلسالم لخدي نأ دترملا دارأ اذإ يلا:" ؤس
ءاملا ب ميركلا انخيش لستغا اذإو لستغي نأ الدب مأ هيفكي اذه له

؛أل ضعب عم ردسلا و ءاملا ب لستغي نأ الدب مأ هيفكي اذه له طقف
؟ همكح امف طقف ءاملا ب لستغاو نيتداهشلا ب قطن مهدحا فرعا ين

moohajer2: لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

بهذف ملسأ اذإ رفاكلا ىلع لسغلا مكح يف ءاملعلا فلتخا
ملسأ اذإف ، لسغلل بجوم رفاكلا سإالم ّنأ ىلإ ةلبانحلا و ةّيكلا ملا

هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور ،امل لستغي نأ هيلع بجو رفاكلا
هيلع هللا ىلص ّيبّنلا ،قفلا ملسأ هنع هللا يضر ثألا نب ةمامث (ّنأ
نعو ( لستغي نأ هورمف فالن ينب طئاح ىلإ هب اوبهذا : ملسو
نأ ملسو هيلع هللا ىلص ّيبّنلا هرمأف : ملسأ هّنأ مصاع نب سيق )

تميقأف ، ةبانج نم غًابلا ملسي ال )؛وألهّن ردسو ءامب لستغي
. نيناتخلا ءاقتلا و موّنلا ك ةقيقحلا ماقم ةّنظملا

ملسأ اذإ رفاكلل لسغلا بابحتسا ىلإ ةيعفاشلا و ةيفنحلا بهذو
هللا ىلص يبنلا مهرمأي ملو ريثك قلخ ملسأ ؛ألهن بنج ريغ وهو

لسغلا هيلع بجو بنج وهو رفاكلا ملسأ اذإو ، لسغلا ب ملسو هيلع
" باحص األ ريهامج هيلع قفّتاو ، ّيعفاّشلا هيلع ّصن : ّيووّنلا ،قلا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

هيفكيو .. ءاملعلا ضعب صن امك حلا لك ىلع لستغي نأ طوح واأل
. ملعأ وهللا ردسلا هعم طرتشي وال ءاملا هيف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هعبارلا ةعومجملا

ةعبارل ا ةعومجملا سرهف

هللا تايآب نوئزهتسيو ةمظن األ شويج نولا وي نيذلا مكح 
؟ مهظعو دنع

؟ رذع ريغ نم داهجلا ضر أل كراتلا مكح 
نم سرحيو هقدنف يف رمخلا عيبل انوناق ردصي نم لوح 

؟ اهاطاعتي
؟ نييناملر بلا سامح باون فلخ الة صلا مكح 

؟ ينميلا ماظنلا و نييثوحلا برح لوح 
ارفكم بكترا له ؟ يماحم ناونع ىلع لد نم مكح ام

؟ كلذب
ب تاموكحلا ةودع ىلإ نيزاحنملا ءاملعلا ضعب يمر مكح 

؟ قافنلا
؟ قارعلا يف ةنسلا راصنأ ةعامج لوح 

؟ ريفنلا تقو دهاجملا لذخت دق يتلا بابس يهاأل ام
ذخأب ةزغ عاطق يف ديحوتلا بابش ىلإ ةلا سر بولطم 

؟ ماسقلا بئاتك نع لا ؤسو ، رذحلا
؟ ارمخ عيبي كيرش عم يراجت لحم حاتتفا مكح 

؟ ةديقعلا بتك يف ةاكزلا لا ومأ فرص لوح 
الق؟ طلا يف عجارتلا نايسن مكح 

نيدلا ولا نذإ نود داهجلا ىلإ ريفنلا ديحولا لإلنب زوجي له
؟

هدنع سيل هنأ نظي نمل داهجلا ضرأ ىلإ ريفنلا صوصخب 
؟ نيدهاجملا هب عفني ام

؟ هبسكل مأ هنيعل مرحم يوبرلا لا ملا له
دحأ إلنب ةيليمجت ةيلمعل تاقدصلا ملا مادختسا زوجي له

؟ ةدترملا ةيدركلا ةموكحلا طابض
هللا؟ ليبس يف داهجلل خياشملا ضعب هطرتشي ام لوح 

و ناك اذإ ةطلتخملا ةعماجلا يف ةاتفلا ةسارد نع لا ؤس
؟ كلذ ىلع اهناربجي اهادلا

؟ هيفكي ءاملا لاب ستغ لهاال ملسا اذإ دترملا 


